
• 
T 

- fl>. . ' 

~''ı VESİKALARI . 
R 'I 

YENİ SERİ; J. CİLD 1 (16). SAY[ 



ŞEHzADE BA YEıiö'İN, BABASI KANUNİ SULTAN 
SÜLEYMAN' A GÖNDERDİGİ MEKTUPLAR 

Dr .. ŞERAFETTlN TURAN 

Osmanlı imparatorluğu tarihinin uzun seyri içinde şehzad~ler mü
cadelesiniff önemli bir yer işgal ettiği muhakkaktır. ~Fetret Devri>nde 
o~duğu gibi bazen devletin bekasını tehlikeye düşürecek bir mahiyet . 
alan bu mücadeleler, İmparatorluğun en kudretli devirleriİıde bile uz.un 
karışıklıklara ve iç· savaşlara yol açan bir mes'ele olarak devam · 
etmiştir. · · . 

K a n u n i S ü l e y m a n 'ın yarım asra yaklaşan ihtişamlı saltanat dev
rinin son yılları, 2 şehzadenin katledilmesi hadiseleriyle gölgelenir. Çe
şitli sosyal ve ekonomik amillerin de tesiriyle ihtiyar hükümdarın salta
natına karşı Anadolu'da başgösteren memnuniyetsizlik Şehzade Mustafa 
hadisesiyle fi'len tezahür etmiştir. Kanuni, Nahcıvan seferinde (1553) 
Mustafa 'yı katlettirmekle ancak geçici bir tedbir alabilmiş, fakat ha
diseyi doğuran amilleri ortadan kaldıramadığı için bunların bir müddet 
sonra Şehzade Bay ez i d vak' asiyle daha geniş çapta meydana çıkma
sına engel olamamıştır. 

Devrin Osmanlı tarihcileri tarafından, sadr-ı a'zam olmak istiyen. 
bir Lala'mn tertibiyle başgösteren basit bir veliahdlık mücadelesi olarak 
kaydedilen [1] Bay ez i d - Selim mücadelesi, hakikatte çok cepheli bir 
mahiyet arzetm€ktedir. 

Veliahtlık ı:nücad~lesi olarak da B ay ez i d vak'asının kendinden 
önceki hadiselere benziyen tarafları yok değildir· ve- bu bakımdan · 
Yavuz S e 1 im 'in tahta geçişi ile mukayese edilebilir. Bilindiği gibi 
S e l im de veliahtlığı, · dolayısiyle, babasından sonra tahtı kendine temin 
etmek için mücadeleye girişmişti. Ancak B ay ez i d vak' asını Yavuz 
S e 1 im 'inkinden ayıran hususiyet, Ya v u z 'un doğrudan .doğruya ba
babasına cephe alıp savaşa girişmesine mukabil Bay ez i d 'in fi'liyatda 
kardeşi Selim 'i hedef almasıdır. Hadise, B ay ez i d 'in yabancı bir 
memlekete (lran'a) ilticast ve ·orada' öldürülmesi ile sona erdiğine göre 
Cem vak'asiyle de müşabehet arzetmektedir. Bununla beraber Cem, 

[i] Bayezid- Selim mücadelesinde baş müsebbibin Lala Mustafa Paşa olduğu hak
kındaki kayıtlar 'esas itibariyle Ali'ye dayanmaktadır. bk: NadirO.tü'l-mehô.rib, Topkapı 
Sarayı Riıvan Küşkü Ktp. Nr 132P, Vr. 11 b v.d.; krş. Peçevi, 1, 386; Solak-zade, 547; 
Hammer, Ata trc. vı; 79 v.d. 
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ağabeyi meşru hükümdar olduktan sonra onunla · mücadeleye ·girdiği 
halde. B ay ez i d, daha babası hayatta iken ağabeyine karşı bu müca
deleyi açmıştır. 
· B ay ez i d 'in mağlubiyeti ve firarına kadar Osmanlı devletinin bir 

iç mes'elesi olan bu mücadele, onun lran'a sığınmasından sonra aynı 
zamanda devletler arası bir karakter. de ~almiş ve daha birkaç yıl 
öncesine kadar (1555 Amasya Anlaşması) -muharebe halinde olan 
Osmanlı - Safevi devletleri arasında uzun bir müzakere ve pazarlık mev
zuu olmuştur. Bu yüzdendir .ki Bay ez i d vak' asını bir iç mesele ol
duğu kadar bir dış mes'ele olarak bütünüyle ele almak gerekir. Zira 
hadise, bir taraftan Anadolu'da -uzun karışıklıklara ve mühim idari ted- · 
bir ve değişikliklere, diğer taraftan da «asi şehzade>yi ortadan kaldırıp 
tehl.ikeyi bertaraf etmek için K a n u n i gibi bir padiŞahın Safevilere 
ta'vizler vermesine [2] sebep olmuŞtur. . 

B a y e z i d isyanını hazırlıyan ekonomik ve sosyal şartları incelemiş 
olan Doçent Dr. Mustafa Akdağ, B ay ez i d ile Selim arasında vuku 
bulan Konya -muharebesinin (22 Şaban 966 / 30 Mayıs 1559) basit bir 
taht kavgası değil, <Kapukulları lehine işliyen bir idareyi ve onun mü
messili olan zümreyi kaldırmak istiyenlerle (Bayezid taraftarları), tersine 
olarak .bunu muhafaza etmek mecburiyetinqe olan iki kuvvetli parti 
arasında çok kanlı bir meydan muharebesi> olduğunu [3] ve bunun, 
<devletin, ordu ve idare teşkilatı ve Anadolu halkının hükümet karşı
sındaki durumu bakımlarından bir dönüm nQktası> t~şkil ettiğini [4

] 

belirtmişlerdir. Hakikaten B ay ez i d isyanından sonra yetişkin şehza
delerin sancağa çıkmaları usulü kaldırılarak · yalnız en bü~k şehzadeye 
<veliahd> elarak sancak verilmesi kanun halini almıştır ki, bununla 
saltanat varisliğine doğru bir adım atılmıştır. [5] Bunqan başka, Ana
dolu'nun muhafazası, Bay ez id'i tutmuş olan tımar erbabından alına
rak: <yasakcı> ve <Korucu> namiyle Kapukullarına· ver~lmeye başlanmış 
ve bu durum yeni karışıklıklara yol açmıştır. [6] -

Sebep ve neticeler bakımından bu derece ehemmiyetli olan B ay e
z i d isyanının seyrini, kroniklerin dışına çıkıp vesikalara göre işlemek 
icab eder. Bunun için de Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi~deki vesikalarla 

[ 2] Bayezid'in ilticasından azami derecede istifade. etmek isteyen Şah Tahmasb, şeh
zadeyi teslim etmek için bir ara Bağdad'I istiyecek kadar ileri gitmiş (Peçevi, 1, 402), 
Kanuni de, Bayezid'ın teslimi mukabilinde 1,200,000 altın ödemeyi ve Kars'ı İrana 
terketmeyi kabul etmiştir (Şaha gönderdiği mektup, bk. Feridun bey, Münşedtüs-Sela
tin, il, 43). Bayezid'in katlinden sonra vıi.'d edilen bu paradan 400.000 aitunu ödenmiş
tir (Kamil Paşa, Tarih-i Siyiisi-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyy~ I, 232). 

(3] Celali isyanlarının başlaması, Gayri matbu Doktora tezi, s. 111. 

['] Yeniçeri ocak nizamının bozrılrışrı, DTCFD, V/3, s. 295. 

[5] Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, s. 46. 

[ 6] Doç. Dr. Mustafa Akdağ, Adı geçen makale, s. 295. 
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· ·saŞvekal~f Arşiv Um~m Müdürlüğündeki Mühimme defterlerine ve niha
yet Şer'i sicillerdeki kayıtlara dayanılmahdır. Bilhassa topkapı Sarayı 
Arşivinde bulunan Bay ez i d'e ait mektuplar, hadisenin seyrini aydin
latmas·ı bakımından büyük bir kıymet taşımaktadırlar. Her şeyden evvel 
bu mektupların mevcudiyeti, Bay ez i d'in babasına yazdığı mektupların 

·Lala Mustafa Paşanın adamları · tarafından ele geçirildiği hakkındaki 

kayıtların [7] çok mübalağalı olduğunu isbat etmektedir. Gerçekten l;ni. 
mektuplar [8] Bay ez i d'jn Kütahya' dan Amasya;ya nakli (6 Eyh11 
1558) [9

] ve hatta. Konya muharebesine tekaddüm eden devre içinde 
baba· ile oğul arasında çok sık bir mektuplaşmanın mevcut olduğunu 

ve iki tarafın biribiifoin hareketini adım adım takip ettiklerini açıkça 
. göstermektedir .. Hadisede bazı kimselerin ve bu arada ta 1 a Mu s ta
f ~'nın kışkırtıcı bir rol oynadıkları kabul edilebilir. Nitekim Bay ez i d 
·de babasına, eskiden Padişahların kendi oğulları hakkında <olur olmaz 
~mÜfSid ve haram-zadelerün sözlerin istima'> etmediklerini bildirmekte 
(2. Mektup) diğer l::ir mektubunda da < ••• ümiddür ki şimden girı1 
hası1d ve münafık. ve müfsidler sözi ile bana sı1-i zan el:miyesüz> de
mektedir t10

]. Fakat öyle anlaşıhyör ki bu ·müfsidler ateşi körüklemek
ten başka bir şey yapmamışlar ve belki daha çok şehz§.delerin sancak
larının değiştirilmesinde amil olmuşlardır. 

Nahcıvan seferi sırasında Karaman sancakbeyi bulunan Bay ez i d, 
sonradan Kütahya'ya nakledilmişti, Selim ise Manisa' da bulunuyordu. 
Kütahya'nın İstanbı.İl'a daha yakın olması dolayısiyle bu tayinle Kan u- · 

. -n f'nin Bay ez i d'i S e 1 i m'e tercih ettiği [11
] ve bu yüzden iki kardeş 

arasında gizli bir mücadele'nin başladığı anlaşılıyor. 1558'de S e 1 im, 
Ma~isa'dan Konya1ya, Bay ez i d de Kütahya' dan Amasya'ya nakledi
lince vaziyet, <ekber evlad> an'anesine dayanan Selim lehine değiş
ı:niş ve kardeşler mücadelesi alevlenmiştir. Artık Bay ez i d, babasının 
Seli m'i tuttuğuna ve onun teşvikiyle kendisini Konya'ya na.zaran 
istanbul'a daha uzak olan Amasya'ya gönderdiğine, binaenaleyh ihtiyar 
babanın olümünden sonra fahta çıkma imkanlarının azaldığına kani
dir. Babasına yazdığı müteaddit mektuplarda, bu değişikliğin S e 1 i m'in 
teşvikiyle yapıldığından acı acı şikayet etmektedir (bk. 1. Mektup). Esa-

[7] Ali, Nadiratü'l-meharib, Vr. 11 b; Peçevi l. 390; Solak-zade, 550. 

[B] Bu mektuplardan bir kısmı ayrı ayrı numaralandığı halde 24'ü 3924 numarada 
toplanmıştır; 

'[9] 10770 numaralı vesika'dan Selim v~· Bayezid'in -saiıcaklarinın 23 Zilkade 965/6 
Eylı'.il 1558'de değiştirildiğini Öğreniyoruz. 1. Hami Danişmend bunu 25 Zilkade/B Eyliil 
olarak gösteriyorsa da clzalılı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, ll, 309) bu, Karaçelebi-zade 
Abdülaziz Efendi'nin kaydettiği gibi «berat-ı hümayun» un Selim'e varış tarihidir (bk. 
Süleymanname, 172). · 

[1°] A~~sya'dan ·gönde~diği mektup; Topkapı Sarayı arşivi, Nr. 3924. 

[11] İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanli Devletinin Saray Teşkilatı, 140. 



ŞEHZADE BAYEZİD'İN MEPTUPLARI 12i 

sen, kendisini 'seven annesi H ur rem Sultanın . ölümünden (965/1558) 
·sonra babası yanındaki en büyük hamisini kaybetmiştir (Aynı vesika). 
<Sultanum (Kanuni) ise bizi esirgemez, sevmez, istemezsüz, ·bizi düş
man bilürsüz .. Ah! hl-kes kalduk ... Her kişi şefkati atasından umar. Ah! 
siz de ise şefkat yokdur> [12

] diye feryad ediyor Bunun içindir ki vak
tiyle Şehzade Mustafa 'nın katledildiği <uğursuz Amasya> ya [13

] gitmek 
istemiyor. Fakat Kütahya' da kalmağa muvaffak olamayınca da Amasya'ya 
gitmek iÇin babasına bazı şartlar koşuyor: Amasya, kendisine Sancak 
beyliği olarak değil, Beylerbeyliği payesiyle ve ayrıca 1.000.000 akçelik 
bir terakki ile verilmeli, oğullarından Osman 'a . Amasya taraflatında 

. bir Sancak beyliği, Mahmud ve Abd u l 1 ah 'a ise has'lar ihsan edil-
.· meli ve maiyetine istediği adamlar tayin edilip kendilerine terakkiler 
verilmelidir [14

]. Kanuni, Bay ez i d 'in· beylerbeyliğinden başka bü
tün isteklerini yerine getirmeği va'd edince (15

] o da Kütahya'dan 
Amasya'ya hareket ediyor. Yol boyunca babasına yazdığı mektuplarda 
bu isteklerini tekrarlamakta ve eğer bunlar yerine getirilmezse Amasya'ya 
girmiyeceğine yemin" ettiğini bildiriyor; hatta, ahlaksı~lığından şikayet 
ettiği S e 1 i m 'in teşvikiyle Amasya'ya gitmektense Ankara (Engüri)'nın 

. kendisine ve.rilmesini istiyor (I. mektup). Bununla beraber, bütün murat
larının yerine getirileceği va'diyle avunarak Amasya'ya varan Bay ez i d . 
bunların tahakkuk etmediğini görünce şikayetlerini hakaret ve tehdit 
derecesine vardırıyor. Burada, Kan u n-1 sözünde durmamış gibi görü
nüyür, B ay ez i d ise aldatıldığına, ağabeyi ile babasının kendisine kas
dedeceklerine kanidir. <Padişah-ı alem> olan babası <yalan söyleyince·» 
«şimden girı1> hangi sözüne inanılabileceğini sormakta ve kendi oğlu 
hakkında bile yanlış nialı1mat alan bir padişahın <eğer sair müslüman
lığın ahvalünden dahi> aldığı haberler böyle yanlış .ise «memleketün 
hali harabdur, Allah saklasun> diye sesini. yükseltmektedir (2. mektup). 
Artık Amasya'da durmıyacağını, eğer tekrar Kütahyalya nakledilmezse 
Bağdad, Kara Hamid (Diyarbakır), Haleb veya Erzurum'a gönderilmeğe 
razı olduğunu bildirmekte, aksi tadirde, tehdit dolu bir ifade ile <her 

·kande dilerse» gideceğini, <zabt idecek has dahi> bulacağını bildir
mektedir (Aynı mektup). 

Bu tehdit' ve hakaretlerin müsbet değil, menfi tesiri olmuşa benzi- · 
yor. Çünkü S e 1 im 'in kendisine <yavuz kasdi> olduğuna kanaat getiren 
Bay ez i d, <canum tedarükini etmek Iazımdur> diye (3. Vesika) etra
fına adamlar toplarken Seli m de aynı usule başvurmuş ve· üstelik 
Kanun 1, <Selim Han 'a gizlı1 gizlı1 in'amlar ve terakkiler> ve <gizlı1 

(12) Topkapı Sarayı Arşivi, Nr. 3924. 
[ 13] Busbecq, H. Cahit Yalçın tere. Türk Mektupları, 184. 
[14 ] Kütahya' dan yazdığı mektup:. Topkapı' Sarayı Arşivi. Nr. 3924. Bayezid'in bu 

taleplerini gittikçe ıı.rtırdı'ğı 9629 numaralı baŞka bir vesikadan anlaşılmaktadır. 
p5] Çorum'd.an babasına yazdığı mel<:tup; Topkapı ~arayı Ar~ivi~ ·Nr. ·39'.!l'l, ' 
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cebeler ve yaraklar> verip <Karaman Beğlerbeğisini> (Solak Ferhad 
· Paşa) [16

] <Anadolu Beğlerbeğisi> ni (Cenabi Ahmed Paşa) ve <Mar'aş 
Beğlerbeğisi>ili (Ali Paşa) [13] «cem'iyyet> ile S e 1 im 'in yanına gön
dermiştir (Aynı vesika). iki tarafın bu hazırlığı nihayet <bir külli fesada> 
müncer olmuş ve Konya sahrasında B ay e z i d 'in mağlubiyeti ile neti
celenmiştir. 

Burada, Bay ez i d 'in babasına yazdığı mektuplardan Konya sava
şından önceki devreye ait olanlarından 3 ünü yayınlıyoruz. Mektuplar
.dan birincisi Engüri (Ankara)'den, ikisi de Amasya'dan yazılmıştır. Di
ğer mektuplarda olduğu gibi bunların hiç birinde tarih yoksa da, zik-

. redilen hadiselerin ve diğer vesikaların yardımiyle tarihlerini aşağı yu
karı tayin edebiliyoruz: 6100 numaralı bir vesikadan Bay ez i d 'in, 28 
Muharrem· 966/ 10 Kasım 1553'de Eskişehir'den hareket ettiğini ve An":" 
kara' ya 9 konakta varacağını öğreniyoruz. Buna göre Bay ez i d, 19 
Aralik'ta Ankara'ya varmıştır ki mektubu bu tarihte veya bir .iki gün 
sonra yazmış olmalıd,ır. B'ayezid Çorum'dan babasına yazdığı başka 
bir mektt,1pta 10 Rebiü'l-evvel 966121 Aralık 1558 de Amasya'ya var
mış olacağını bildiriyor ki [19

] Ama s y a'dan yazılan birinci mektup 
bu tbrihten sonra, ikincisi ise Aınasya'dan çıktığı Receb 966/Nisan 
sonları 1559 [2°] dan önce yazılmış olmalıdır. . 

Bay e z i d, Ankara' dan yazdığı mektupta, annesinin ölümünden 
sonra -S e 1 i m'in teşvikiyle Amasya'ya gönderilmesinden şikayet etmekte 
ve Ankara'ya naklini istemektedir. 

Amasya'dan yazdığı birinci mektupta, herşeyden ev-vel dikkati çe
ken hususiyet B ay ez i d'in babasına karşı kullandığı tecavüzkar lisan
dır. O, <Padişah-ı alem> olan babasını yalancılıkla itham ve Amasya'
dan nakledilmez, dilekleri de kabul edilmezse istediğim yere gider, zapt 
edecek has bulurum diye de tehdit etmektedir. 

Konya muharebesinden biraz: önce yazılan üçüncü mektupta bu 
şiddetli ifadenin yer yer yumuşamakla beraber devam ettiğini görüyo
ruz. Bay e .z i d, asker toplamasını, S el im 'in hazırlığına karşı bir ne
fis müdafaası olarak göstermekte, fakat <bu cem'iyyetlerin külli bir fesa
da> sebep olacağını da haber vermektedir. 

Bu mektupların yanında Bayezid'in diğer -mektupları üzerinde de 
durulur. ve bunlar yukarıda bahsettiğimiz arşiv malzemesi ile işlenecek 
olursa Bay ez id - S e 1 i m mücadelesinin şayan-ı dikkat mahiyetinin ay
dınlatılacağı muhakkaktır [21

]. 

[16] Peçevi, I, 391 ; Hammer; trc. Ata, Vl, 80. 
[17] Aynı yerler. 
(18] Aynı yerler. 
[ 19] Topkapı Sarayı Arşivi. Nr~ .3924. 
[ 20] Ali, Nô.dirô.trı'l-mehdrib, Vr. 6 b. 
[~1] Neşr ettiğimiz 3 mektup ta Arşiv'de Nr. 3424'de kayıdlı bulunmak.tadır. 

Mekt.uplarcİaki mühim cümleler italik olarak dizilmiştir •. · 
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ı. 

Hazret-i Padişahum·, 

Bendenizi sorarsanuz ruz u şeb h~yr duanıza meşgul bilesüz amma 
ki gam u gusseden ve . gayretden helak bilesüz. Ah ! bilmem ne ide{n 
bana karındaşım un hatırı içün acib. zulm eyledin üz, beni yerümden yur
dumdan ayırdınuz ... Hiç ben Padişahumdan böyl.e ummaz idim, ah in
saf idersenüz bana olan zulmi siz de bilürsünüz, mürüvvet kande gitdi ? 
Hususen ki böyl~ kış eyyamunda nice idem, neyliyem? Bir kimsenün 
muradı olmıyan yire varmak güya ki zindana varmak gibidür. Asıl 
gücendigüm Sellm Han'un maksudı hasıl oluQ beni mağbun eyledigi
nüzdür, ben Selim Han'un kulımİyf;lm ki bunca zamandan berı1 cehd ide~ 
Bayezid'i Amasya'ya gönderün deyu Sultanıma ibram ide, siz dahi 
Selim Hô.n'un söziyle Selim Hô.n'un hô.tzrz içün -beni yerümden yur
dumdan ayırub Amasya' ya bırağasuz? · Ah! ben bu gayretden heiak · 
oldum, ben bu gam ile ölürsem bana hayfdur. Ah! Ah! merhUm Sultan 
anam hazreilerinün firakı ve musfbeti bizi helô.k etmiş iken, ol musibet 
bizi mağbiin etmiş iken bir yıla dek sabr etmedinüz, bizi, ô.leme rüşvô.y 
idüp böyle sergerdô.n eyledinüz. Nice idem neyliyem, bunca yeminler et
mişim Amasya'ya varmıyam deyı1? Hele ne denlü eksikligüm varsa Selfm 
Hô.n gibi zô.nf değülem; aceb Bursa'da dahi kaç fahişe ile zina eylemiş
dür? Bir zaman ola ki nice yalandan .düzme Selim Han oğulları çıksa 
gerek; hele böyle kabahatler layık değildür, kendı1ye tenbth idesüz böy
le fi'l-i kabih eylemesün. Bu sözleri yalan sanmıyasuz, vallahi billahi ya
lan söylelllezem, sahihdür cümle alemün hep ma'lı1m'Q.dur. Kaçan ki 
Siıltanum Haleb'de kışladınuz vakt Selim Han Mar'aş'da ve Antab'da 
kışladıkta Zulkadırludan bir iki avrete zina etmişdür, ol vakt avretün 
.babası Sultanuma şikayete varmak ·istedi, bin bela ile' babasını nice al-
tun akça virmek ile men'eylemişlerdür, bu kaziyye gayet meşhurdur, 
hatta şimdilik ba'zı yerlerde söylenür _ki Zulkadırlu'da Selim Han'un 
oğlı kızı var imiş deyı1 meşhfu olmuş. İmdi bu ahvaller gayet kabihdür, -
siz de görün makbUl oğlunuzun ahvali nice . imiş. Benüm Padişahum, 
vallahi ben Sultanımun hAtırı içün Kütahya'dan gitdüm, işte şimdilik 
Engüri şehrine geldüm, eglenmez giderüm amma ki Amasya şehrine 
varamazam, nice idem bunca yemfnler eyledüm, benüm Sultanum bu 
yıl Sultanumun hatırı içün Amasya etrô.fiında kışlayayum, ol şart 
ile evvel-i baharda bana E11gfi.ri Sancağın in,ayet idesüz ; vallahi şimdilik 
bu kış' Engüri'de kışlasam olurdı, heman Sultanuınun hatıri içün kışla
madum ... Baki ferman Padişahımundur. 

Bende-i bi-mikdfı,r 
BAYEZİD 
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2. 

Hazret-i Padişahum, 

... Ben Sultanımun sözine i'timad eyledüm Engüri'den geldüm idi, 
.bilmez idüm ki böyle ahdinüze yalan olacağmuzı; Pıidişıih-ı ıilemsinüz, 
siz böyle yalan söyleyince ya biz şimden girfı kangz sözünüze inanalum? 
Hele olan oldı, eğer ben kulum ister ve dilersenüz ve şimden giril· rıza
nıza mugalefet etmedigüm istersenüz ve benüm teselli olduğum isterse
nüz bundan evvel ben istedüklerimi ve siz ahd eyledigünüzi cümle 
gönderesüz, viresüz. İsiedüklerüm hod ma'liimunuzdur, vallahi billıihi 
virmez isenüz benAmasga'da durmazam, her kande dilersem giderüm 
:ı:abt idecek hıis dahi bulurum, sonra günah benden olmaz hep siz se
beb olursuz. Ben de isterüm ki şimden girı1 ayruk edebsizlük etmiyem, 
rızanuza muhalefet etmiyem deyı1; nice ideyüm, siz böyle söziinüzde 
durmayunca ya biz nice idelüm? İmdi kahrumdan mektı1b yazub gön
dermek üzre kapucılar hazır olmuş iken mektı1b-ı şeriffoüz geldi. İmdi 
ahdünüzi yirine getürür misiz, istedüklerüm virür misiz, virmez mi
siz bana sahih cevıib gönderesüz. Mektı1bunuzda dimişsüz ki: <Kağı
dunda ba'zı şikayet-gılne sözler dimişsün, Amasya'yı zemm itmişsün>. 
Yine şikayetüm yerden göğe dekdür, Amasya'yı zemm iderüm, hergiz 
ben bunda duracak değülüm, ölmeği ihtiyar iderüm, .Amasya'da dur
mazam. Selfm I:Ian'un hatırı içün onun söziyle beni Amasya'ya bıriı.k
dun; çünkim Amasya güzel yerdür Selim· Han'a · virsenüz idi, bana 
Karaman'z vir, Selim'e Amasya'yz vir gör Selim kabul ider mi? 
Amasya güzel yer imiş, sevgilü oğluna, bahadır oğluna layıkdur, Seli
m'e virün, ben Bağdad'a, Kara Hamid'e,· Haleb'e kailem. Seferden gel
dükden sonra Sultanumdan yine Kütahya'yı isterüm, bana Kütahya'yı 
Selim'e yine Manisa'yı viresüz; hep fitne ü fesad sakin olsun. Yine 
mektı1bda dimişsüz ki: <Ecdadımuz bizden· dahi evlalar idi, her biri 
nice zaman Amasya'da oturdılar, Hak Tealaya şükr gerek> deyı1 buyur
muşsuz. İmdi benüm Sultannın, ecdadımuz Amasya'da oturdılar ise ol 

-zamanlar Aınasya uc yirler idi; serhad idi; ebıi ve ecdıidzmuzdan Pıi
. dişıih olanlar kendil oğullarını isterdiler. idi, oğullarınun hakkına olur 
olmaz müfsid ve haramzıidelerün sözlerin istim<i' etmezler idi; Amas
ya~yı beğlerbeğliği ile virüb env~· riayetleri var idi; hele serhad idi, pa
dişah oğulları deyı1 ber-rıam idi ve oğullarıİıun her sözleri makbul idi, 
onlar dahi Amasya gibi alçak yirde olduklarına sebeb budur. İmdi 
şimdilik Amasya' da padişah oğulları olmağa ihtiyac yokdur; çünkim 
bizi Kütahya'dan giderdün bilri bir serhadde -gönder ki kailertı, ya 
Bağd<id, ya Erzurum beğlerbeğliğini vir r<iziyem. Siz bize oeğlerbeğliği 
değül, birkaç yüzbin akçe terakki ve otuz bin altun ahd eylemiş iken 
yine sözünüze durmadınuz; gönderdigüm kapucılara dört-beş kapucı 

koşub ol keı:ner -kuşağı ve otuz bin altum inayet idüb gönderesüz ve 
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eğer diı:'senüz ki Ağa ile altun gönderdüm, ol adetimüzdür: dl~le üçyüz 
biii akçe ·bana, yuz bin akça Osman 'a gönderdinüz; Orhari'igöiıder
dinüz vakt yine böyle göndermiş idinüz; gelen ağaya yetriıişbin .akça 
virdüm, otuzbin akça mikdar bile gelen bölük halkmia ve ahur halkına 

. virdüm, bana ne kaldı? Ben bu denlü akça ileadügün eylemeğe kadir 
değilim, Allah rızası .içün olsun bu mektub cevabı ile otuz bin . altunı 
gönderesüz. Ve yine dimişsüz ki: <Karaman'ı bilürsün ne asi yirdü:i-, 
sarayın da bilürsün, senün evlerün meremmet olundı, anda ekser kakıi
madı >. İmdi benüm Sultanum, vallahi Karaman Amasya'dan her vechile. 
yegdür, sarayı dahi yegdür, ben bin kerre raziyım Karaman'a tek 
Amasya'da olmayanı ... Saray meremmet oldı dimişsüz, vallahi billahi ya
landur, sizi aldamzşlardur ,· ben kendümden divarın yapdum, · inşaallah 
umarum ki bahara dek Amasya sarayı cümle yıkılur ola, hergiz adam 
duracak yir degül, kabil değül; sizi aldamzşlar imiş, eğer sayir müslü
manlzğzn ahvalünden dahi haberinü:t böyle ise memleketlin hali harab-

. dur, Allah saklasun. Ben Amasya' da şimden giru bir taş bir taş üstine 
komazam, nesne yapmazam ... Vallahi bilsem idi böyle idigüni ben En
güri' den beri gelmez idüm; imdi sözün doğrusznz dirüm eğer teselli et
mezsenüz ben de bildigüm iderüm, cümle alemün düşmanlzğzilz ihtiyar 
iderüm. Heman alemde Padişahum sağ olsun ve Osman'a Kastamoni 
·Sancağın viresüz, vallahi Canik Sancağı hergiz rrıahsuli yokdur, cümle 
ikiyüz bin akça hasıl olmaz ·noksan üzredür, hasları yokdur. Ben nice 
idem, lutfu kerem Sultanımundur. 

BAYEZİD 

3. 

Beniin saadetüm Padişahum, 

Mektub-ı şerifinüzde buyurmuşsuz ki, <geçenden geçdüm, heman 
şimden giru iyilük üzre olasın> deyu. imdi benüm Padişahum, şimdiye 
dek iyilük Üzre oJmayiıb ne hata itdim idi, böyle <lirsiz? Ben Kütah
ya' da kendu halimde geçinürdüm, her giz Sultanumdan nesne isteniez
düm, her nesneden fariğ olub hayr duanıza meşgul idim; karındaşum 
Sellm Han'un hatırı içün bana zulm ü hayf eyJedinüz, k~rındaşım.ı ber
murad idüb beni mağbun eyledinüz; Amasya gibi alçak, havassı kem 
yire bırakdınuz, insaniyet midür? Birkaç dtf'a Sültanuma mekruh gön
derüb bi-huzurluğumdan bir mikdar küstahlık eyledüm ise,· yirie her 

· mektubun ahirinde 'özrüm diler idim; ben umar idüm ki bana i~cin
miyesüz deyı1. İmdi <geçenden geçmek> oldur ki, beni bu zindandan 
halas idesüz; eger kafire seferinüz varsa hergiz mani' degilim. Sulta
num seferden gelince sabr iderüm Amasya' da geçinürüm, nihayet, sefer-
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den geldiikden sonra yine bana Kütahya Sancağın inayet idesiz, Selim 
Han'a Manisa Sancağın inayet ldesüz, hep bu fitne fesadlar sakin olsun. 
Eğe~ seferinüz yoğise şimdilük inayet idesüz, eğer Selim Han'a Ma
nisayı virmez isenüz bari Engüri · Sancağın bana 'inayet idesüz, hergiz 
emrinüze muhalefet itmezem, ada~ dahi yazmazam. Ve yine ben yolda 
iken Amasya'ya gelmezden evvelbunca va'dler ve 'ahdlaı· eylediriüz idi, 
hep va'denüze hılaf eyledinüz beni teselli itmedinüz, benüm bunca muza-

. yakam ve zahmetüm variken bana virmedinüz; Sellm Han'a gizlü gizlü 
bunca in'amlar ve terakki'ler virürsilnüz ve gizlü cebeler ve yaraklar 
virürsünüz ve etrafda olan kal'alardan muradunca yaraklar dahi iı.lur 
imiş, şimdilik Larende kal'asından yarak istemiş, virmedüği içün dizda
rınun başına belalar getilrdi ve yine Selim Han'un yanuna Karaman 
Beğlerbeğisini cem'iyyet ile ısmarJadınuz, Anadolu Beğlerbeğisi cem'iyyet 
ile Karahisar'da yioe Selime yakundur, Mar'aş Beğlerbeğisi'ni cem'iyyet 
ile Kayseri' de ısmarladınuz; karındaşimun yanında bu cem'iyyet ile 
beğlerbeğiler ve sipahiler ve beğ'Jer ısmarlarsuz, benü,m yanuma bir 
sipahi, bir subaşı geldüğün isteriıezsinüz; bana her kim gelse mücrim 
günahkar oiur, karındaşum yanına gelenler lutf u ihsana layık olur. 
Karındaştım etraf vilayetden beğlerbeğilerden cebehane ve yarak, yarar 

· yigitler istemişdür, kimi virdi kimi vfrmedi; Şam Beğlerbeğisi Ahmed 
Paşa, beğlerbeği olalı dört def'adur ki Selim· Han'a cebehane gönder
di, eHin şimdilik Selim Han Konya'ya geleli yine cebe istedi, seksen 
zırh, seksen kalkan, seksen tulğa, seksen ayine ve niçe dahi yarak 
gönderdi, ve Selim Han'a ısmarlarsuz ki adam yazsun deyı1; Sellm 
Han'Ün-· Çok ahvali ve fitneliği vardur inşa-Allah hep ma'lfimunuz olur. 
Selim Han'a bunca lutfunuz ve in'amınuz olur, bana bunca sı1-i zan ve 
kasdınuz var iken nice rahat olanı ya nice teselli olanı ? Hem dirs:z ki, · 
geçenden geçdüm deyı1, amma ki bana münasebet idenleri öldürürsü
nüz, evvela Dukakin-oğlu'nun Hasan Kethüda'yı her giz günahı yok iken 
bila· sebeb kati eyledinüz, hemen bana hizmet eyledügi içlin, oğlu kızı 
Haleb'de idi, Haleb'e varub ve ba'zı mesalih ısmarladum idi, benüm 
mesalihime varduğı içün kasd ile siyaset itdürürsilz. Nice bu asi ahval 
vardur, ırzım payına! eyledinüz, meger kasd ile şöyle idersüz ki ben-

·. den ·bir hata sadır ola deyı1, haşa ki yine rızanuza muhalefetüm yok
dur, hem geçenden geçdüm, dirsilz hem böyle idersüz, SµItanuma layık 
mıdur? İµıdi nice bu asllar vardur, eger evlerine gifmege icazet virsem 
cümlesini öldürürsünüz, gerek nice ben yanumda olanlara icazet virem ? 
Bu Hasan Kethüda hususuna nihayet mertebe bi-huziirum. Hem, <Karun
daşuQ ile .senün aran ıslah içlin bu cem'iyyetlere sebeb> <lirsiz, imdi 
ıslah. böyle mi olur? Bu .. cem' iyy~tlerün h~tasz · nihayet mertebededür, 
·so~ucz bir_ külli fesada sebeb olur,· sonra günah benden olmaz. Sellm 
Han bunca adamlar yazub cem'iyyetler ider, meger bana kasdı var 
ol_a, ,madam k~. Selim Han adam yazar ve yanunda ve etrafunda Beğ-
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lerbeğiler cem'iyyet üzre olalar, ben dahi canum tedarikini etmek la
zımdur, bana dahi gaflet cfilz · değildür, böyle ide ide zaruri ·gücile 
bana hareket etmeğe sebeb olursuz. Alem yaramaz olmuşdur, bahape 
gerek, <Hay, Padişahun Bayezid'e yaramaz kastlı vardur; eger olmasa 
beğlerbeğiler cem'iyyet etmez idi> deyft şehrle:ı,-e_, kasabalara yollar işle
se gerek; haram-zadeler fursat bulsa ·gerek, köylerde fukara ve zuafa 
ürküb dağlara sarb yerlere varsa gerek. llem, bahane bulursunuz ki,· 
sebeb s~n oldun deyft ; amma ki Hak bilür ki sebeb ben değülim, hep 
sebeb siz olursunuz; ben olacağını bilürem, evvelden Sultanuma bildür
düm, sonra günah benden olmaz Su!tanum yeg bilür. Ve meküibda 

. dimişsüz ki, <eger karındaşun da bir fesada kasd ide sanma. ki beğler
beğiler yanuna varalar, belki ana hasın olurlar> deyu buyurmuşsuz, 
benüm Sultanum, siz hak buyurursuz amma ki Selim Han'un bana 
yaramaz kastlı vardur, yanuna bunca asker olunca yalandan nice hükm · 
yazdursa sultanumun adına, sultanımun haberi yoğ' ise hükmi ken
düsi · yazdurub beğlerbeğiler ve beğlere virse, işte piidişahdan 

'geldi, emr budur ki Bayeztd'ün üstüne varasuz, Selim Han ile itti
fak idesüz, emründen dışra olmıyasuz deyu yazdurub · böyle etmek 
ile şayed ansizun üstüme geleler, ben de gafil bulunanı sonra ba
na müşkil olur; im.di madem ki· Selim Han'un yaminda asker ola 

· bt;!n dahi tedariküm etmek lazım gelür. Mekrub-ı şerifinüzde bu
yurmuşsuz: <Adam yazmıyasuz, eşirradan feragat idesüz> deyu. 
Benüm Sultan um, ben ·adam yazmakdan bf zarum, ulU.f e virmeğe 

.kadir degilüm, ben kimseyi yazmağa çaj[zrmazfm, kendüleründen gelür
ler; be-her-hal yarar yiğitden kaçmazam, yarar yiğit oldukta yazılur 
idi, nihayet cümle cümle Amasya'ya geleli ikiyüz adam ancak yazzl
mzşdur, çünkim rzzanuz yoğimiş uyruk yaznayalum amma ki Selim 
Han dahi yazmasun ve siz dahi ısmarlıyasuz, etrafda beğlerbeğiler 
dahi cem'iyyeUerin dağıdsunlar, yo\}sa ile bah~ne gerek araya çok söz 
keleci düşer, sonucı bir fesada sebeb olurlar. Ben.üm rızay-ı şerifi
nüzden dışra işüm yokdur, bu denlü küstahlukdan nıuradum heman 
müslümanlığı esirgermekdendür ; Sultanum sağ olşUn Sultanuma µlyık 
ne ise öyle idesüz her nice kim dirsinüz yemin iderüm, vallahi billahi 
benüm hergiz yaramazlzğum ve emr-i şerzf inüze muhalefetüriı yokdur 
ve kasdum dahi yokdur. Bana Sultiinumun hayr duası gerekdür, bana 
Sultanımun hatır-ı şerifleri gerekdür, bana dahi yazıkdur; bu den:ıu· eza 
ve kahre takat g~türemezem, vallahi billahi hergiz benüm Self m · Han' a 
dahi yaram~z kasdzm yokdur. Ramazan' dan. sonra· Şevval ayında Or
han ve Osman kullarınızı düğün idüb sünnet itmek ister idim, eğer 
inayetinüz olursa yine sünnet iderüm, belki Şa'ban ayında sünnet ide
rürn. Hürmüz Emin kulunuzı inayet idüb eğlendirmeyüb ta'cil gönde
resüz ve Sultanumdan istedigüm esbabı· inayet idesüz, Sultariımun hak
sar bendesiyüm, baki ferman Padişahımundur, Saadetin· Padişahımı 
Hak Tealaya ısmarladum. 


