FATIH SULTAN MEHMED'IN ÖLÜMÜ
Ord. Prof. t H. UZUNÇARSILI
Fatih Sultan Mehmed, muhtelif sebeplerle aras~~aç~k olan Memlük devleti üzerine hareket etti~i s~rada yolda vefat etmi~tir. Padi~ah
27 Safer 886 ve 27 Nisan 1481 de Kap~kulu Ocaklariyle Istanbul'dan
ç~kt~ ; tarihlere göre o s~rada rahats~z idi. Üsküdar'a geçtikten sonra
rahats~zl~~~~artt~~~ndan bir kaç gün Üsküdar'da kald~. Atla gidemiyecek derecede dermans~z oldu~undan araba ile yola ç~kt~. Bitkin bir
halde Gebze'ye yak~n Tekir Çay~n veya Hünkilr Çay~n ordugahma indi
ve 886 Rebiulevvelinin dördüncü Per~embe günü ak~ama yak~n
(4 May~s 1481) elli bir ya~~nda vefat etti. Istanbul'dan ç~k~~iyle
ölümü aras~ndan yedi gün geçmi~ti. Hastal~~~~sefere hareketinden
kaç gün evveldi? Yoksa hareketi gününde mi hastaland~ ? Hasta
halinde niçin ç~kt~? Ölümünde zehirlenmek gibi harici bir tesir
var m~~idi? gibi sorular ve bunlar~n tetkiki ayr~~bir konu oldu~undan
burada zikredilmedi.
Tarihlere göre hastal~~~~nikris olup ~st~rab~~fevkalade oldu~u
için andan müteessiren vefat etmi~~ve ölüm askerden gizlenerek
hamam yapmak üzere Istanbul'a geçirilmi~~ve yine tarihlere göre
on bir gün ölümü saklanm~~.
Fatih, Memlükler üzerine sefere giderken veziriazam Karaman?. Mehmed Pa~ a beraberinde olup Istanbul muhafazas~na
ihtiyar vezir ~ shak Pa~~a'y~~b~rakm~~t~. Ayn~~zamanda iki o~lundan
Amasya Valisi Bayezid'in o~lu K orkud ve Karaman Valisi (Cem)
in o~lu O~uz Han muhafaza alt~nda olarak Istanbul saray~nda
bulunuyorlard~.
Fatih Sultan Mehmed'in vefat~nda hayatta Bayezid ve
Cem isimlerinde iki o~lu vard~. Bunlardan büyük ~ehzade Bayezid
otuz dört ya~~nda olup Vilib~et-i Rum denilen Sivas, Tokat, Amasya
Valisi idi, yirmi üç ya~~nda olan küçü~ü Cem ise merkezi Konya
olan Karaman valisi bulunuyordu.
Bu k~sa izahtan sonra elimizdeki vesikaya göre ~stanbul Fatihi'nin ölümüne ve cesedinin kokmas~na ve dahili ah~asuun temizlenerek tahnit edildi~inden bahsedelim.
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Foto~raf~n~~makalenin sonuna koydu~umuz vesikaya göre bu
ariza Fatih'in yerine hükümdar olan ~ kinci Bayezid'e hitaben
yaz~lm~~t~r. Bu arizay~~takdim eden adam, Fatih'in yan~nda beraber
sefere ç~kan Baltac~lar Kethüdas~~K as ~ m'd~r. Vesikaya göre :
Baltac~lar Kethüdas~~ Kas~ m, Pâdi~ahla sefere ç~k~~~nda Hünkârdan çavu~luk istemi~~ve Padi~ah da sabretmesini söylemi~; sonra
Padi~ahm vefat~~vuku bulmu~. Cesedinin üzerinde (bu her halde cesedin saraya getirilmesinden sonra olacak) üç gün üç gece mum yanmam~~. Bunun üzerine Kas~ m gidip bu hali kapucular kethüdas~na
söylemi~~ve o da durumu ~stanbul Muhaf~z~~ ~ shak Pa~a'ya arzetmi~. Bunun üzerine ~ shak Pa~ a'n~n emriyle cesedin üzerine mum
yakm~~lar ve cesedin kokmas~~sebebiyle yan~na kimse varmarru~.
Bu, kethüda Kas~ m ile usta dedi~i birisi beraberce cesedin içini
aç~p temizle~ni~, bu yapt~~~~i~leri kendi kethüdas~~da bilirmi~ '.
Baltac~lar Kethüdas~~ Kas~ m bunlar~~zikrettikten sonra yeni
Padi~aha merhum Hünkar-1n ruhu için bu maruzat~mn sonuna kadar
okunmas~ru ve kendisini kapucu yapt~klar~n~~arzeyliyor.
Baltac~lar Kethüdas~mn yaz~s~~Sultan Mehmed'in ölümünün
duyulup meydana ç~kmas~ndan sonrad~r. Ondan evvel tarihlere
göre belki on bir gün saklanm~~t~r. Gece gündüz cesedin üzerine
mum yanmamas~~ve bu hal ~ shak Pa~~a'ya söylenerek onun emriyle
mum yak~lmas~~üzerine ~stanbul Muhaf~z~~ ~ shak Pa~ a'n~n Fatih'in
ölümünden sonra duruma hâkim olup Veziriâzam Karaman? Mehmed Pa~a'n~n öldürülmü~~oldu~u anla~~l~yor.
Fatih'in ölümiyle cesedinin kokmaya kadar ihmal edilmesi
saltanata geçecek iki ~ehzadenin gösterecekleri faaliyete ba~l~~ idi.
Fatih Sultan Mehmed tedvin ettirdi~i kanunnâmede evlad~ndan
kime saltanat müyesser olursa nizam-~~Mem için karde~lerini öldürmesini tesbit ettirmi~ti. Bu kanuna göre babalar~n~n son demlerine
do~ru o~ullar~~can kaygusuna dü~erek imkan dahilinde tedbirli
bulunuyorlard~. Mesela Fatih'in büyük o~lu Bayezid, kendisinin
Merhum Yahya Kemal Beyatl~~ile mutad üzere E~nirgânda görü~tü~ümüz
esnada kendisi Fatih'in cesedinin m~unyal~~oldu~unu söylemesine kar~~~baz~~tarihcilerin itiraz ettiklerinden bahis ile bunun ne dereceye kadar dogru oldu~unu
benden sormu~tu. O zaman ben de ölümün on bir gün sakland~~~~do~ru oldu~una göre elbette cesedin kokmamas~~için ilâçlanmas~~`icabedece~ini söylemi~tim.
Merhum, pek vesveseli oldu~undan bu mütalâamdan memnun olmu~tu. Vesikadan
da anla~~ld~~~na göre Fatih'in cesedi dahili al~~as~~ ç~kar~larak temizlenmi~tir.
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Res. t

Fatih Sultan Mehmed'in ölümü üzerine Baltac~ lar Kethüdas~~
Kas~ m'~ n II. BayazIt'a yazd~~~~mektup
(Topkap~~ Saray~~ Arsiyi E. N. 735, 21).

~. H. Uzunçar~~l~~

Res.
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Fatih Sultan Mehmed'in ölümünde s~ rt~ nda bulunup
kesilerek ç~kar~lan kaftan~~
(Topkap~~ Saray~~Müzesi).

FAT~E1 SULTAN MEHMED'~ N ÖLÜMÜ
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babas~~ taraf~ndan pek sevilmedi~ini biliyordu. Kendisi Kap~kulu
Ocaklar~ na ve bilhassa Yeniçerilere güveniyordu ve devlet erkân~ndan baz~~taraftarlar~~da vard~.
Fatih'in küçük o~lu Cem, babas~n~n sevgilisi idi. Hattâ K ar amanI Mehmed Pa~ a'n~n tertip etti~i kanunnâmede nümune
olarak ~ehzadelere yaz~ lacak fermanda misal olarak Cem'in ismi
zikredilmi~ti. Veziriâzam ve baz~~devlet adamlar~~da Cem taraftar~~
idiler. Fatih Sultan Mehmed, Kanunnamede tarafgirlik etmiyerek hükümdarl~~~~ikisi aras~nda serbest b~rakm~~t~.
~~ te durum böyle iken hiç ümit edilmedik bir zamanda Pâdi~ahin genç denilecek ya~ ta ölümü ve iki taraf~ n kendi efendilerini
hükümdar yapmak üzere faaliyete geçmeleri ve Cem taraftar~~Sadrazam~n öldürülmesi ve tarihçilere göre yolsuz hareketler yap~ld~~~~
s~rada zavall~~ ~stanbul Fatihinin cesedi ihmal edilerek kokmaya
kadar varm~~~ve ~ehzade Bayezid partisi taraftar~~olan ~stanbul Muhaf~z~~Vezir ~ shak Pa~ a duruma hâkim olarak mütereddit bulunan
Amasya Valisi Bay ezi d'i arka arkaya adamlar göndermek suretiyle
Cem'in gelmesinden evvel saltanata davet ile cülûs ettirmi~tir.
Baltac~lar Kethüdas~~Kaszn~'m Sultan Bayezid'e takdim etti~i
ariza aynen ~öyledir 2 :
Sultan
Atabe-i saadet penah (penaha) yüz sürmekten sonra mâruz-~~
bendegi ben fakir devletlû
Hünkâr~n .Ii
tâb-e serah, Baltac~lar~n~n Kethüdas~yd~m.
Devletlû hür~kâr~n kullu~unda
idim devletiyle öte yakaya sefer idicek hünkâr, ben fakir
Çavu~luk sadaka eyle
Sultan~ m dedim, devletiyle sabreyle der.
01 halde hünkâr müteveffa oldu üz
rimde (üzerinde) üç gün ve üç gece mum yanmad~. Vard~m
Kapucular Kethüdas~na söyle
dim ol dahi ~ shak Pa~~a'ya söyledi. Emir eylediler mum
yakt~m reyhas~~(rayihas~ndan)
2

Topkap~~Saray~~ Ar~ivi Evrak numaras~~735/21.
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kimse yan~na varmad~. Ben fakir, usta ile bilece içini ay~ rtlad~m.
Bu zikr olunan sözleri kethüdam~zs dahi bilir devletlû hünkâr~n
ruh (ruhu)
için bu zikr olan~~ahirinedek oku devletlû sultanm. Devletiyle
taht (tahta) geldin. Ben kulunu Kap~c~~eylediler baki ferman
sultan~m~n
el fakir ül hakir.
Kulun Kas~m
(Fatih Sultan Mehmed'in vefat~ ndan sonra üzerinden kesilmek
suretiyle ç~kar~lan Topkap~~ saray~nda bulunan kaftan~n~n fot~rafisi
bu makaleye konmu~tur.)

Saray Kapucular Kethüdas~.

