DE~ERLI VEZIR GEDIK AHMED PA~A
II. BAYEZID TARAFINDAN NIÇIN KATLEDILDI ?
Ord. Prof. I. H. UZUNÇARSILI
XV. asr~n ikinci yar~s~nda yeti~erek Osmanl~~devletinin bilhassa fütuhat sahas~nda geni~lemesine hizmet etmi~~olan Gedik Ahmed
Pa~ a'n~n neden dolay~~öldürülmü~~oldu~u hakk~nda bilgi vermeden
evvel bu büyük vezirin ba~ar~l~~ve önemli hizmetlerinden k~ saca bahsetmek suretiyle de~erini ortaya koymak icap eder.
Gedik Ahmed Pa~ a'n~n hangi milletten oldu~u kesin olarak
bilinmemektedir; onun Arnavud veya Rum esir veya dev~irmesi
oldu~u ve yeniçeri oca~~ndan yeti~mi~~bulundu~u rivayet edilmekte
ve bu suretle men~ ei ve Anadolu Beylerbeyli~ine kadar olan hizmeti
~imdilik bilinmemektedir.
865 H. (1461 M.) senesinde Fatih Sultan Mehmed'in Amasra
ile Candar Beyli~i ve Trabzon Imparatorlu~u üzerine yapt~~~~seferde
Gedik Ahmed Pa~ a'y~~Beylerbeyi derecesinde olarak ilk defa
görüyoruz.
Fatih Sultan Mehmed'in, Trabzon üzerine giderken yolu
üzerinde bulunan Akkoyunlu devletine ait Koyunlu-Hisar'~n al~nmas~n~~
emretmesi üzerine bu i~ e Rumeli Beylerbeyi Sarabdar Hamza
Bey memur olmu~~ve kaleyi muhasara etmi~~ise de Akkoyunlu hükümdar~~Uzun Hasan Bey'in göndermi~~oldu~u kuvvetlere kar~~~Hamza Bey muvaffak olam~yarak ma~lup olmu~tu; fakat Hamza Bey'e
yard~ m etmek üzere gönderilen Gedik Ahmed Pa ~ a Erzincan
civar~nda Hur~ id Bey kumandas~ ndaki Akkoyunlu kuvvetlerini
bozmu~~ve o s~ rada gelen ordu ile beraber Koyunlu-Hisar al~nm~~t~r.
Gedik Ahmed Pa~ a, Fatih'in maiyyetinde olarak Arnavutluk
seferinde ve Karaman Beyli~i i~ galinde bulunarak mühim hizmeti
görülmü~~ve ilk defa Karaman eyaleti valili~ine tayin edilen ~~ehz ade
Mustafa Çelebi'ye Lala (Atabey) tayin olunmu~tur. Ahmed
Pa~ a 1470 senesinde E~riboz seferindeki mühim gayret ve faaliyetinden dolay~~vezir olmu~~ve yerine Davud Pa~ a Anadolu Beylerbeyli~ine tâyin edilmi~tir.
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Ahmed Pa~a Aliiiye (Alanya)'yi sulhen elde etmi~~(1471) ve onu
mütaak~p Karaman o~ullar~na ait Içel taraflar~n~~ele geçirmi~, Akkoyunlu hükümdar~~Uzun Hasan'a iltica etmi~~olan Pir Ahmed
ve karde~i Kas~ m Bey'lerle u~"-ra~m~~, ~ ehzade Mustafa Çelebi
ile birlikte Akkoyunlu kuvvetlerini bozarak kumandan~~ Uzun Hasan
Bey'in karde~i Hamza Bey o~lu Yusufca Mirza'y~~ bir hayl~~
Türkmen emirleriyle beraber esir etmi~tir.
Gedik Ahmed Pa~ a muhtelif vesilelerden faydalanarak memleketlerinde egemenliklerini muhafaza ve müdafaa etme~e çal~~an
Karaman o~ullar~~ Pir Ahmed ve Kas~ m Beylerle sonralar~~ da
u~ra~arak onlar~n tekrar elde ettikleri Içel taraflar~n~~ geri alma~a
muvaffak oldu~u gibi 1478 senesinde Otlukbeli muharebesinde Osmanl~~
ordusunun sa~~kol kumandan~~ ~ ehzade Bayezid'in yan~nda fedakârane çal~~arak kar~~~taraf kolundaki Uzun Hasan'~n o~lu U~urlu
Mehmed Bey kuvvetlerini bozarak harbin kazamlmas~ nda âmil
olmu~tur. Rivayete göre bu muharebede kol kuvvetlerini iyice tanzim edemeyen ~ ehzade Bayezid'i tenkit etmesi sebebiyle Bayezid'le bozu~mu~tur.
Karaman valisi ~~eh z ad e M us tafa'mn 878 H. (1473 M.)'de vefat~~üzerine ehemmiyetine mebni Karaman valili~ine Padi~ah~n küçük
o~lu Kastamonu sancakbeyi Cem Çelebi tayin edildi~inden Gedik
Ahmed Pa~ a Cem'e de Lala olmu~ tur. Vezir-i azam Mahmud
Pa~ a'n~ n ikinci defaki sadaretten azli üzerine, onun yerine Gedik
Ahmed Pa~ a vezir-i'azam olmu~~ (1474), bu vazifede iken Karadeniz'
de Cenevizlilerin sömürgelerinden olan Kefe, Menkab ve Azak kalelerini
alm~~t~r (1475). Ertesi sene Arnavutluk'ta ~~kodra'nart zabt~na memur
edilen Gedik Ahmed Pa~ a, gitmek istemedi~inden makam~ndan
azl ile Rumeli hisart'na hapsedilip yerine Padi~ahm hocas~~H~z~r Bey
O~lu Sinan Pa~ a vezir-i azam olmu~tur (881 H. = 1476 M.).
Bir müddet sonra afvedilen Gedik Ahmed Pa ~ a Gelibolu
sancakbeyi ve donanma kumandan~~(Kaptan-~~derya) tayin olunarak
muhasara edildi~i halde zaptedilemeyen Limni adas~n~~Venediklilerden
alm~~~(1477) ve ertesi sene de Yunan adalar~ ndan Zanta, Kefalonya
A_yamavri (Santa Marya) adalar~n~~zapt edip Avlonya sancakbeyli~i de
vazifesine ilave k~l~narak o suretle Italya Yar~madasma yak~n olan
Aolonya sahiliyle rab~tas~n~~muhafaza etmek suretiyle Napoli k~rall~~~na
ait Güney - Italya'n~n istilas~na memur edilmi~tir.
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Fatih Sultan Mehmed'in Karadeniz ve Akdeniz'de planl~~ bir
surette tatbik etmek istedi~i harekatta Gedik Ahmed Pa ~ a
1885'de haz~rl~kl~~olarak donanma ile hareket edip Napoli k~rall~~~n~n
Güney - Italya'daki Polya sahili'nde bulunan Otranto kalesini muhasara
ve zapt etmi~tir (ii A~ustos).
Gedik Ahmed Pa~ a Otranto'yu üs yap~ p Avlonya ile rab~ta
tesisi ile daha ileri harekâta haz~rland~~~~ s~rada Fatih Sultan
Mehmed vefat ederek yerine hükümdar olan II. Bayezid,
saltanat davas~na kalkan ve Bursa'y~~zapt eden karde~i Cem Sultan'a
kar~~~ ~ shak Pa~ a'n~n tavsiyesiyle Gedik Pa ~ a'y~~acele davet etmi~ti'. Ahmed Pa~ a geldi~i zaman Bayezid, Cem üzerine hareket
etmi~~olup Gedik Pa~ a reni~ehir'de orduya iltihak etmi~ ti. Gedik
Pa~ a'n~n geli~i yap~lacak harbin bir zafer ba~lang~c~~olaca~~~ümidini
uyand~rarak sevinç has~l olmu~tu.
Gedik Ahmed Pa~ a evvelce Cem Sultan'~n Lalas~~bulunmas~~ sebebiyle Cem tarafindan kendi lehine bir ümit uyanm~~t~.
Fakat Bayezid'e kar~~~sadakati hakk~ nda teminat veren Gedik
Pa~ a, Cem kuvvetlerini bozmu~~ve onu takip etmi~~ise de elde
edememi~~ve bu suretle Cem Sultan Suriye'ye Mendi& Sultanl~~~~ topraklar~na iltica eylemi~tir. Ahmed Pa~ a, i~gal etmi~~oldu~u Konya'ya
Sultan Bayezid'in büyük o~lu Abdullah" vali b~rakm~~t~r.
Gedik Ahmed Pa~ a'n~n, Cem Sultan'~ , yakalamamas~~veya
yakalayamamas~~onun hakk~ nda -evvelce lalas~~olmas~~sebebiyleCem taraftar~~olup kasden C e m'in kaçmas~n~~temin eyledi~i hakk~nda
Bayezid'i ~üpheye dü~ürmü~lerdir. Bunun üzerine Sultan Bayezid
Konya Ere~lisi'nde bulundu~u s~rada Gedik Ahmed Pa ~ a'y~~ Istanbul'a ça~~ rarak gelir gelmez sarayda hapis edip öldürmek istemi~~ise
de vezir-i azam ~ shak Pa~ a ile Hersek- zade Ahmed Pa ~ a'n~n
kefaletiyle afvetmi~ tir. Bayezid'i, Gedik Pa ~ a aleyhine tahrik
Gedik Ahmed Pa ~ a'n~n avdetinden sonra Napoli k~ ral~~F er d inand O tr ant o'yu sulhen alarak taahhüd~l hilâfma oradaki muhaf~ z askeri
serbest b~rakmay~ p esir telâkki etmi~ ti. Cem Sulta n'~n Rodos ~övalyelerine
ilticas~ ndan sonra dahili durumu düzelten Sultan Bayezi d, Napoli k~ral~na Arnavud 131gradl~~ (Beratl~) O ~ uz o ~ lu Kas ~ m Be y'i göndererek Otranto'da al~nan toplarla esirleri istemi~~ve bunun için elçiler gidip gelmi~~ve K~ral F e rdinand bu hususta tavassutta bulunmas~~ için Gedik Ahmed Pa ~ a 'ya da
mektup göndermi~ tir. Bu hususta cereyan eden muhabereye dair bk. Belleten
(1961), XXV, leo.
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eden, padi~ahm büyük itimad~n~~ haiz Hamza Bey- zade Mustafa
Pa~ a olmu~tur.
Bu s~ rada Karaman o~lu Kas~ m Bey firsat bularak tedarik
etti~i a~iret kuvvetleriyle ~çel taraflar~ na gelip Konya valisi ~~ehz ade
Abdullah'~~kaç~rm~~~ve ~ehri muhasara etmi~ tir. Bu durum üzerine
Gedik Ahmed Pa~ a, Kas~ m Bey üzerine memur oldu. Fakat
hasm~~Mustafa Pa~a'y~~katl ettirmedikçe gitmedi. Gedik Pa ~ a'n~n
hiyanetinden endi~ e eden Sultan Bayezid, onu gönderirken rehin
olarak o~lunu saraya ald~rm~~t~.
Kas~ m Bey, Ahmed Pa ~ a'n~ n gelmekte oldu~unu haber
al~nca kaçt~. Gedik Pa~ a, ~çel taraflar~n~~geri ald~ktan ba~ka Varsak
türkmenlerini iyice tedip etti. Kas ~ m Bey faaliyetten yaz geçmedi.
Kahire'de bulunan Cem Sultan'a mektuplar yazarak ekseriyetin
kendisine taraftar olduklar~n~~bildirerek onu Anadolu'ya davet etti~i
gibi Gedik Ahmed Pa ~ a'y~~da kendisine (yani Cem'e) taraftar
göstermi~ti.
Bu davet üzerine Cem Sultan geldi. Gedik Ahmed Pa ~ a'n~n
maiyyetindeki ümera ve askerden baz~lar~~Cem tarafina geçtiler;
bu hal Gedik Ahmed Pa ~ a hakk~ndaki ~üpheyi artt~rd~.
Konya'ya do~ru gelen Cem'e kar~~~Padi~ ah bizzat hareket etti.
Gedik Ahmed Pa~ a'ya da ~ ehzade Abdullah'~~ Afyon Karahisar'a
b~ rakarak kendisinin yan~ na gelmesini bildirdi~inden Ahmed Pa~ a
o suretle hareket edip Seyid Gazi'ye gelmi~~olan Padi~ah ordusuna
iltihak etti.
Tarihlerde malâm oldu~u üzere Cem Sultan ma~lup olarak
Rodos ~ övalyelerine iltica etti. Cem i~inde ~övalyelerle anla~an Sultan
Bayezid, bu defa hakk~ nda ~üphe etti~i Gedik Ahmed Pa~ a'dan
da kurtulmak istedi.
Fatih Sultan Mehmed'in kanunnâmesinde tahta geçen
hükümdar~n karde~lerini öldürmesi hakk~ ndaki maddenin sarahatine
ra~men Cem Sultan'~n, babas~~ zaman~ nda sünnet olmak üzere
~stanbul saray'~na gelip sünnetten sonra Bayezid'in baz~~ o~ullariyle
beraber sarayda kalm~~~olan o~lu O~ uz Han Çelebi'nin hayat~ na
dokunulmam~~t~ . Bu da anla~~ld~~~ na göre Sultan Bayezid'in,
Gedik Ahmed Pa~ a'dan çekinerek O~ uz Çelebi'nin hayat~ na
dokunamamas~ ndan dolay~~ idi. Bu çocuk büyüyünce herhangi bir
tahrik ile saltanat iddias~ na kalkabilirdi; bu ~ ehzadeyi bertaraf etmek
için Gedik Ahmed Pa ~ a'n~ n ortadan kalkmas~~zaruri idi.
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Gedik Ahmed Pa~ a gibi tuttu~unu koparan, zaferden zafere
ko~mu~~olan orduda, bilhassa yeniçeriler aras~nda sevilen, ünlü bir
vezirin katli kolay de~ildi. Asker onun hayran~~idi. Bunun için Sultan
Bayezid, Cem hâdisesinden sonra 14 Kas~m 1482'de vezirler ve
maiyyeti ile Edirne' ye gitti. Ramazan ay~~ve üç gün bayram bittikten
sonra ve 6 ~evval 887 (18 Aral~k 1482)'de pazartesi gecesi Edirne'deki
Yenisaray'da bir ziyafet tertip ettirdi. Ziyafctin sonunda vezirlere
hil'atler giydirilirken a~~r sözlerle itham etti~i Gedik Ahmed Pa~ a'
ya da ölüm alâmeti olarak siyah ketenden kaftan giydirildi ve öldürüldü. Kabri Edirne'de Sar~ca Pa~a camii yan~ndad~r.
Fatih devrinin büyük ve muvaffak kumandan~~olan Gedik
Ahmed Pa~ a'n~n katli Edirne'de bir ~syana sebep olmu~tur. Ahmed
Pa~ a tab'an sert ve ha~in, inatç~~ve kindar idi; ordu ve bilhassa yeniçeriler üzerinde büyük bir nüfuzu vard~. Kanaatinden fedakârhk
yapmaz, icab~nda pâdi~aha bile kafa tutard~ ; bu aksi tabiat~m bilen
Fatih Sultan Mehmed onun bu haline katlanm~~, hizmetir~i
takdir etmi~, hayat~na dokunmam~~t~.
A~a~~da ne~retti~imiz vcsikadan anla~~laca~~~üzere ~ehzadeli~i
zaman~nda lalas~~ bulundu~u Cem Sultan'a meyli oldu~u veya
hiç olmazsa eski efendisine kar~~~müsamahal~~bulundu~u istidlal olunuyor. Afyon Karahisar'da 879 H. (1474 M.) tarihli vakfiyesiyle cami,
medrese, imaret ve kütüphanesi vard~r 2. Istanbul'da nam~na mensup
semti ve bir de hamam~~ve vak~f dükkân odalar~~oldu~u vakfiyesinde
görülüyor.
Sultan I I. Bayezid'in hiç sevmeyip itimad etmedi~i ve Cem
Sultan taraftar~~oldu~una kati olarak inand~~~~Gedik Ahmed
Pa~ a ile kendisinin saltanata geçmesine hizmet eden ve Gedik
Ahmed Pa~ a'n~n kay~n pederi olan vezir-i âzam ihtiyar ~ shak
Pa~~a'dan art~k kurtulmak zaman~~geldi~ini kararla~t~rarak yukar~da
söyledi~imiz gibi Cem Sultan'~n ~övalyelere ilticas~ndan sonra
Edir~ze'deki toplant~da Gedik Ahmed Pa ~~a'y~~ öldürtüp ~ shak
Pa~~a'y~~da vezir-i azamliktan azl ile Selanik'te oturmak üzere tekaüd
etmi~ti 3.
* Vak~flar Umum Müdürlü~ü eski kay~tlar dairesi macedded Anadolu defteri,
9, S. 28.
3 ~ shak Pa ~ a b. ~ brahim, II. Murad zaman~nda hazinedar ba~~l~ktan vezir olmu~, Fatih zaman~nda vezirli~i muhafaza ile vezir-i azana olmu~~
ve F at i h'in son seferinde Istanbul muhaf~z' olarak hizmete tayin olunmu~~ise de
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Sultan Bayezid, Gedik Ahmed Pa~ a'y~~katlettikten sonra
~stanbul muhaf~z~~ ~ skender Pa~~a'ya bir emir göndererek Gedik'i
öldürdü~ünü ve kendisinin de ~stanbul saray~'ndaki Cem Sultan'~n
O~lu O~uz Han Ç elebi'yi bo~mak suretiyle sessizce öldürmesini
yazm~~t~r. 887 ~evval sonu (1482 Aral~k) tarihini ta~~yan Bayezid'in
tu~ras~m havi mektup aynen ~öyledir 4.
Bayezid bin Mehmed Han Muzaffer Daima
(tu~ra)
Kulum ~skender, biti sana vâs~l oldu~u gibi bilesin ki
Gedi~'i depeledim. Gerektir ki sen de Cem'in o~lunu
mecal vermeyip bo~duras~n ki gayet mühimdir, ama bir ahad
vâk~f olmaya. ~öyle bilesin alâmet-i
~erife üzere itimad k~las~n. Tahriren fi evahir-i ~ehr-i ~evval
sene seb'a ve semânine ve semâne mie
Bi-makam-i
Edirne
Bitide ad~~geçen Karaman valisi Cem'in o~lu O~uz Han Çelebi
büyük babas~~zaman~nda ve 885 H. (1480 M.)'de sünnet edilmek
üzere Amasya valisi Bayezid'in bir k~s~m o~ullariyle beraber Istanbul'a getirtilmi~~ve geri babas~n~n yan~na gönderilmeyerek Bayezid'in o~lu Korkud Çelebi ile beraber sarayda al~konulmu~tu.
~ skender Pa~ a, bir hâdise ç~kmas~ndan endi~e etmi~~olacak ki
O~uz Han'~n bo~ulmas~~ taraf~na gidemiyerek ~ehzadenin ba~ka
suretle (zehirlenmek suretiyle) hastalanarak ölümü için tedbir alm~~~
ve ancak iki buçuk ay sonra takdim etti~i arizada O~uz Han
Çelebi'nin 888 Muharrem ay~n~n dokuzuncu gününde ( ~ 7 ~ubat
1483) o~lan hastal~~~na tutulup ifakat bulmad~~~~ve ölmek üzere
oldu~unu Muharrem ay~n~n on dördünde (22 ~ubat) bir raporla
tesbit olunarak arz etmi~~ve raporun sonunda da vefat edecek olursa
~ehzadenin nereye gömülece~inin bildirilmesi de yaz~lm~~t~r.
F ati h'in ölümü ve yeniçeriler taraf~ndan vezir-i âzam Karaman i Me hmed Pa ~~a'n~n öldürülmesi üzerine saltanata dâvet etti~i Bayezid'in ilk vezir-i
âzam~~olmu~~ve 1482'de vezir-i âzaml~ktan azlolunup Sell~ nik sanca~iyle tekaüd
edilmi~, 892 H. (1487 M.)'de vefat ederek inegör de ismine mensup camiinin avlusuna defnedilmi~tir.
4 Topkap~~Saray~~Ar~ivi, Nr. 11983 A.
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~ skender Pa~ a'n~n takdim etti~i mektubun sureti aynen ~öyle
olup foto~rafileri makaleye konmu~tur 5 .
G~bbiddua arza-i bende-i hakir budur ki kar~nda~~n
o~lu O~uz Çelebi(yi) Muharrem ay~n~n dokuzuncu gününde
o~lan hastal~~~~tuttu, hiç asla ve kat'a ifakat
vaki olmad~ ; âhirete intikali meczum oldu~u cihetten
mezkûr ay~n on dördünde kaziye tafsiliyle ketb
olunub devletlû sultan~ma arz olundu. Baki emir
sultan~m~nd~r. E~er intikal vâki olursa makberesi
yeri tayin oluna. Baki devlet ve saadet müstahkem bâd
Abdühû el-fakir
~skender el-hakir
Cem Sultan 27 Safer 864 (Aral~k 1459) Cumartesi günü Edirne'de do~mu~~olup babas~~öldü~ü zaman yirmi üç ya~~nda bulunuyordu.
Büyük o~lu olmas~~muhtemel olan O~ uz Ha n'~n do~um tarihi belli
de~ildir. Büyük babas~~zaman~nda 885 H. (1480 M.) 'de sünnet
edildi~ine göre en yukar~~ be~-alt~~ya~~nda olacakt~r. O~uz Han
Çelebi'nin öldükten sonra defnedilmek üzere Bursa'ya m~~gönderildi~i yoksa Istanbul'da m~~defnedilmi~~oldu~u ~imdilik malûm

5

Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi, Nr. 11983 B.
Bellegen C. XXIX. 32
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Muharrem tar ihl i eevabi ariza.

I. H. Uzunçar~zl~~

