CEM SULTAN
anlaşıp Konya'yı almaya kalkıştıysa da
geri püskürtüldü, taraftarları dağıtıldı.
Artık Anadolu'da kalma imkanı ortadan
kalkan Cem otuz kadar adamı ile Rodos'a gitti. Bundan sonra bir daha vatanına dönemedi ve böylece maceralı
Avrupa hayatı başlamış oldu.
29 Temmuz 1482'de Rodos'a varan
Cem Sultan, Rodos şövalyelerinin isbitariyye reisi Pierre d'Aubusson tarafın
dan büyük bir törenle karşılandı. Cem
Sultan şövalyelerin yardımı ile Rumeli
tarafına geçmeyi umarken şövalyeler
onu Osmanlı Devleti'ne karşı bir koz
olarak kulanınayı düşünüyorlardı. P.
d'Aubusson papaya, Macaristan ve Napoli krallarına mektup yazarak durumu
izah etti ve nasıl bir yol takip edileceği
ni sordu. İltica haberini öğrenen ll. Bayezid ise Rodos şövalyeleriyle anlaşma
yolunu seçti. Cem'e yardım edilmemesi
için Venedik'le de aniaşan ve onlara vergi muafiyeti bahşeden ll. Bayezid, şöval
yelere 40.000 altın vermeyi kabul etti.
Şövalyeler Cem'in Rumeli'ye gitme isteğini geri çevirdikleri gibi kontrollerini
daha da arttırdılar ve kendisini gizlice
Fransa'ya gönderdiler.
15 Ekim 1482'de Savoia dükasına bağ
lı Villefranche'ye götürülen Cem, veba
salgını sebebiyle Nice şehrine gönderildi. Burada dört ay kaldı, bu süre içinde
Batı dünyasının sosyal yaşayışma şahit
oldu, adı çeşitli söylentilere karıştı. 5 Şu
bat 1483'te Chambery'e götürüldü. Orada iken Macar kralına yolladığı adamlarının yakalanıp öldürüldüğünü haber aldı. Bu arada ll. Bayezid de kardeşi ve
Avrupa'nın durumu hakkında bilgi almak için sürekli olarak casuslar gönderiyordu. Cem'in Avrupa 'da bulunması ve
ll. Bayezid'in faaliyetleri, Venedik dahil
olmak üzere Macaristan kralı , papa, Napoli kralı ve hatta Memlük sultanının ko-
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birçok eser yazılmıştır. Doğu ' da ve Baportreleri yapılmış olan Cem Sultan'ın hayatı sonraki dönemlerde çok ilgi çekmiş, hakkında çeşitli ilmi araştır
ma yapıldığı gibi roman, piyes ve çizgi
romanlara da konu olmuştur. Avrupa literatüründe isminin "Zizim" şeklinde yazılması muhtemelen "Cimcime"den kaytı ' da

Pinturicchio'nun
' Disputa di
s. Caterina· ad l ı
tablosu ndan

naklanmaktadır.
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Bütün
takip eden ll. Bayezid,
Cem'in sağ olarak iadesi için çeşitli teşebbüslerde bulunuyor, öte yandan baş
ta Barak Reis olmak üzere gizlice gönderdiği adamlarından onun hakkında bilgi almaya çalışıyordu . Bu arada Macar
kralı Cem'i kaçırma teşebbüsünde bulunduysa da başarılı olamadı. Memlük
sultanı 1487'de 20.000 filori karşılığın
da Cem 'in kendilerine verilmesi teklifinde bulundu. Papa VIII. Innocente bir haçlı seferi gerçekleştirmek için Cem'den
faydalanmayı umuyordu. Pierre d'Aubusson ile anlaşarak Cem'i Roma 'ya getirtti
(4 Mart 1489) ll. Bayezid durumdan haberdar olunca Cem'i muhafaza altında
tutması için şövalyelere vereceği parayı
papaya gönderdi. 30 Kasım 1490'da Roma'ya giden Osmanlı elçisi Mustafa Bey,
papaya üç yıl için 120.000 altın verdi. Papa Innocente'in ölümünden sonra Fransa Kralı VIII. Charles, Cem'in Napali 'ye
sevki için yeni Papa VI. Alessandro ile
anlaştı. Fransa kralı onu siyasi emelleri
için bir koz olarak kullanmak istiyordu.
Ancak 27 Ocak 1495'te Roma 'dan ayrı
lan Cem, Castel Capuana denilen yerde
29 Cemaziyelewel 900 (25 Ş ubat 1495)
tarihinde öldü. Onun, elindeki kıymetli
rehineyi bırakmak zorunda kalan papa
tarafından zehirlendiği rivayet edilmektedir.
bunları yakından

Cem'in ölümünü haber alan Bayezid
üç günlük yas ilan ettiği gibi gıyabf cenaze namazını da kıldırtmıştır. Tahnit
edilmek suretiyle sadık adamları tarafından Gaeta denilen yerde toprağa verilen cesedi 1499'da Napali kralı tarafından Osmanlılar'a teslim edilerek Bursa'da Muradiye Camii haziresine defnedilmiştir.
Hayatı

oldukça mace ralı geçen ve Avdevletlerin siyasi oyunlarına hedef
olan Cem Sultan iyi bir şair olup Farsça
ve Türkçe iki divanı vardır. Ayrıca adına
rupalı
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Edebi Yö nü. Henüz küçük bir çocukken Edirne Sarayı ' nda aldığı özel derslerle Arapça ve Farsça'yı öğrenmeye baş
layan Cem'in. 873 ( 1469) yılında devri n
kültür merkezlerinden biri olan Kastamonu sancak beyliğine tayin edildiği sı
rada on yaşlarında iken gazel yazdığı
rivayet edilir. 1474 'te Şehzade Mustafa'nın ölümü üzerine sancak beyi olarak
gönderildiği Konya'da tahsiline devam
eden Cem Sultan. ilim ve kültür faaliyetlerinin yanı sıra silahşörlük ve binicilik
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gibi askeri nitelikleri de kazanmıştı. Konya'ya gider gitmez etrafında Sa'di-i Cem,
Haydar. Sehayi, La 'li. Kandi ve Şahidi gibi bazı şairler toplandı. Bunların bir kıs
mı . daha sonra memleketinden ayrılmak
zorunda kaldığında bile onu yalnız b ı rak
mamışlar ve bu sebeple "Cem şairleri "
olarak anılmışlardır. 1481 'de ağabeyi ll.
Bayezid karşısında Yenişehir ovasında
kesin bir yenilgiye uğrayınca yurdunu
terketmeye mecbur kal-an Cem, bundan
sonra ölümüne kadar gurbette sıkıntılı .
kederli ve hasret içinde bir hayat sürmüştür. Bazı şiirlerinde bu ayrılı ktan ne
kadar üzüntü duyduğu açıkça belli olur.
Birinci bendi "felek" redifiyle başlayan
terkibibendinde talihsizliğinden kinaye
olarak felekten şikayet etmekle birlikte kendisiyle de hesaplaştığı görülmektedir.
Sehi. Cem'in şiirlerinin hayal dolu. gazellerinin öğretici olduğunu söyler. Latifi onun şairliğini över. Ali de aynı görüşleri paylaşır. Aşık Çelebi, tezkiresinde onun musahiplerinden Sa'di-i Cem
ile divanını ve "kerem " redifli kasidesini
ll. Bayezid'e gönderdiğini bildirmektedir. Affedilmesi umuduyla ağabeyine yolladığı yetmiş dört beyitlik kaside olumlu bir sonuç vermemişti r. Yine aynı tezkireden. onun "Raiyye Kasidesi "nin daha o zamanlar bir hayli ünlü olduğu anlaşılmaktadır.

Cem Sultan. köklü bir kültüre sahip
ve klasik edebiyatı çok iyi bilmesinin yanı sıra Farsça 'ya ve İ ran edebiyatma da derin vukufu sayesinde zenolması

gin hayallerle dolu şiirler yaz mıştır. Bir inci sınıf bir şair olmamakla birlikte şi
irlerinde klasik edebi mazmunları. kıs
sa. hikaye ve efsanelerle divan edebiyatının hayal dünyasına ait unsurları çok
iyi kullanmıştı r. Cem 'in şiirde örnek aldığı kişilerden biri Sursalı Ahmed Paşa ' 
dır. Divanında onun bazı şiirlerine nazfr eler yazdığı görülür. Ayrıca Şeyhive Nizamf'den de etkilenmiştir.
olarak yalnızlıktan
eden Cem Sultan romantik bir
ruh hali içinde görülmektedir. Oğlu Oğuz
Han ' ın öldürülmesi üzerine yazdığı mersiyede kederli bir babanın acısını çok
iyi yansıtmıştır. İsmail Hikmet Ertaylan.
Cem'in Farsça şii r le rinin Türkçe şiirle
rinden daha üstün olduğunu söylemektedir.
Ş iirle rinde devamlı

şikayet

Eserleri. 1. Türkçe Divan. Aşık Çelebi'nin kaydettiği. Cem'in divanını musahibi Sa 'df a racılığı ile Bayezid'e gönderdiği şeklindeki bilgiye dayanarak ve özellikle divanın içindeki bazı kaside ve gazellerden hareketle onun divanını gurbette iken tamamladığı sonucu çıkarıla
bilir. Yine Aşık Çelebi 'nin ifadesinden.
divanını babası ll. Mehmed adına tertip
ettiği anlaşılma ktadır. i. Halil Ersoylu'nun hazırladığı Cem S ultan 'ın Türkçe
Di vanı (Ankara 1989) adlı tenk.itli yayı
nında iki tevhid, bir münacat. iki na't.
dört kaside, bir terkibibend, bir terciibend. 348 gazel, bir rubai, kırk bir muamma ve on dokuz müfred bulunmaktadır. Ersoylu'nun sadece beş nüshasın
dan söz ettiği divanın bugün on bir nüs-

Cem Su l tan'ın
Türkçe
divan ının

ilk ve son
sayf ala rı

(iü Ktp.,
TY, nr. 5574)

hası bilinmektedir (Süleymaniye Ktp., Lala i sma il. nr. 43 ı . Fatih. nr. 3794 ; Mill et
Ktp., Ali Em i ri, Manzum, nr. 8 I ; i Ü Ktp .
TY, nr. 5474, 55 47; Bursa O rh an- H araçç ı
Ktp., nr . E. 6; Kayseri Ra ş id Efendi Ktp ,
nr. I 262; istanbul Beled iyesi Atatürk l<itaplığ l , Mualli m Cevdet k i tap l arı. nr. 4 I 6;
TSMK, Reva n, nr. 739; Bibliotheque Nationa le, Suppl I 163; Münih Devlet Kütüphanesi, Cod. or. ı 36). Vatikan Kütüphanesi'nde de sadece muammal a rı ihtiva
eden bir nüsha mevcuttur (Rossi, s. ı 05)
2. Farsça Divan . Türkçe divan ile bir arada Bursa Orhan- Haraçcı (nr E. 6). Topkapı Sarayı Müzesi (Revan, nr. 739). Süleymaniye (Fati h, nr. 3794) ve Millet (Al i Emiri. Manzu m, nr. 328} kütüphanelerinde olmak üzere toplam dört nüshası bilinmektedir. Bursa nüshası. Türkçe divan
ile birlikte i. Hikmet Ertaylan'ın Sultan
Cem 1istanbu l 195 1ı adlı eseri içinde tıp
kıbasım olarak yayımlanmıştır. 3. Cemşfd ü Hurşfd (Ayat-ı Uşşa k ) . Selman-ı
Saveel'nin (ö 778/ 1376) Farsça mesnevisi önce Ahmedi. daha sonra da Cem
tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Sehi
ve İsmail Beliğ ' in bahsettiği Cem 'in bu
tercümesine uzun zaman rastlanmadığı
için üzerinde durulmamıştır. Cem şair
lerinden Şahidi de kendi yazmış olduğu Leylô. v ü Mecnun mesnevisinde bu
eser den söz ederek iki mesnevinin aynı tarihte bittiğini kaydeder. Buna göre
eserin telif tarihi 883'tür ( 1478) . Cemşid ü Hurşid ilk defa Münewer Okur
tarafından Kütahya Vahid Paşa İl Halk
Kütüphanesi'nde (nr 1666) bulunarak
1958 yılında ilim dünyasına tanıtılmış
tır. Eserin ikinci nüshası Cahit Öztelli tarafından 1972'de Ankara ilahiyat Fakültesi Kütüphanesi'nde (nr. 18464 } bulunmuştur. Bu nüshadaki. "Dedim anın adın
"Ayat - ı Uşşa k " 1 Hesab eder seniz ehl-i
tevarih 1 Girü a dı olur kendüye t arih"
mıs ral a rı nda hem eserin a dı hem de telif tarihi I"Ayat-ı Uşşak" ~ 883) verilmektedir. Ayrıca bir beyitte Cemşfd ü Hurşid ' in Fatih Sultan Mehmed için yazıldı
ğı açıkça belirtilmektedir. Çin Padişahı
Fağfür' un oğlu Cemşid ile Rum kayserinin kı z ı Hurşid arasındaki aş k macerasının anlatıldığı eser 5000 beyitten fazladı r. Mesnevi üzerinde Adnan İnce tarafından bir doktora çalışması yapılmış
tır (bk bibl} 4. Fr'il-1 R eyhCın-1 Cem Sultc'i n. Kırk sekiz beyitlik bir mesnevi olup
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi · nde
iki nüshası bulunm a ktadır (nr 5474, 5547).
İçinde Cem'in adı geçmemekle birlikte
eser Cem 'e ait iki divan nüsh a sında da
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mevcuttur. İsmail Hikmet Ertaylan tarafından yayımlanan Fal-name (İ sta n 
bul ı 951) adlı eser içinde tıpkıbasımı verilmiştir.
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Mustafa Türbesi'nin 1479'da yapılmış olkabul edilmektedir. Haremeyn evkat müfettişlerinin raporuna göre 1209'da ( 1795) harap durumda olan türbenin
kurşunlarının yenilenmesi, şadırvanla
sanduka örtüleri ve kavuklarının tamirleri için önce 1453,5 kuruş masraf öngör ülmüş, 23 Rebfülahir 121 O'daki (6 Kas ım
1795) ikinci bir keşifte masraf 1422,5
kuruşa indirilmiştir (Bursa Kadı Sicilleri,
ı 209 y ıl ı, s. 5, 9). Türbenin içindeki dört
sandukadan biri Sultan Mustafa'ya, diğeri Cem'e, üçüncüsü Sultan Bayezid 'in
oğlu Abdullah'a, dördüncüsü ise yine Bayezid'in oğlu Alemşah'a ait olarak gösterilmektedir. Sandukalarda sabit levhalar olmadığından hangisinin kime ait olduğu kesin olarak anlaşılamamaktadır.
duğu

Türbe, her kenan 7 m. uzunluğunda
bir altıgen biçiminde inşa edilmiştir. Yapı malzemesi olarak Bursa'daki Türk mimarisinde görüldüğü üzere taş ve tuğla
kullanılmıştır. Duvarlarda iki sıra tuğla
kuşaktan sonra tek sıra taş gelmekte,
bunların aralarında da dikine konulmuş
bir tuğla bulunmaktadır. Yalnız girişin,
mermerden iki yanı duvarlı bir hol halinde korunduğu görülür. Dışa bir Türk kemeriyle açılan bu geniş dehlizin üstünde çok taşkın ahşap bir saçak vardır. İki
yan duvarda da pencereler açılmıştır.
Türbe mekanı, her cephedeki altlı üstlü
pencerelerden ışık aldıktan başka mihrap üstünde de bir pencere vardır. Ayrı-
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L

Bursa'da Sultan II. Mehmed'in
Cem Sultan'a ait türbe.

şehzadesi

~

Başta Sultan II. Murad'ınki olmak üzere Muradiye Camii'nin geniş haziresi içinde bulunan pek çok türbeden biridir. Çoğu sanat açısından üstün bir değerde
olan bu türbeter arasında Cem Sultan
Türbesi diye anılan yapı iç süslemesi bakımından en zariflerindendir.

Kitabesi olmayan türbe, kubbe içindeki nakışlarda bulunan "Sultan Mustafa" ve "rahmetullah" yazılarından anlaşıldığına göre Fatih Sultan Mehmed'in
büyük oğlu Şehzade Mustafa (ö 1474)
için yaptırılmıştır. Ancak maceralı bir sürgün hayatından sonra 1495'te İtalya'da
ölen Cem Sultan'ın cenazesi 1499'da yurda getirildİkten sonra buraya defnedilmiş ve türbe, daha ünlü olduğu için onun
adıyla anılır olmuştur.

Bursa kadı sicillerindeki bir
hareketle (bk. Ayverdi, s. 161)
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kayıttan
Şehzade

Cem Sult an Türbesi' nin içinden bir
alı n l ığ ındaki kalem iş i süsleme

gö r ünüş

ve pencere

Cem Sultan
Türbesi'nin çini
desenlerinden
bazılarının

Süheyl
ünver
tara f ında n
yapılan

çizimi

ca kubbe

da pencereler buE. Hakkı Ayverdi'ye göre
alçı pencerelerin camları genellikle türbenin ilk yapısından kalmıştır. İçeride
duvarların her bir yüzü "Bursa kemeri"
ile hareketlendirilmiş ve bunların içlerine kıble istikametinde bir mihrap, diğer
dördünde çifte pencereler yer almıştır.
Kubbe geçişi, binayı çepeçevre dolaşan
prizma biçimindeki "badem"lerle sağ
kasnağında

lunmaktadır.

lanmıştır.

Cem Sultan Türbesi'ni Türk sanatı baönemli yapan iç süslemesidir.
Duvarlar, alt sıradaki pencerelerin üst söveleri hizasına kadar altı köşeli firüze
renkli çinilerle kaplanmıştır. Aralarda az
sayıda koyu lacivert çiniler de kullanıl
mıştır. Üzerlerinde altın yaldızlı birer çerçeve ile ortalarında yine altın yaldızlı damga usulüyle basılmış rozetler bulunur. Kenar şeritleri ise çiçekli ve rümflidir. Mihrabın mukarnaslı yaşmağı lacivert renkli
çinilerle bezenmiştir. Mihrabın iki yanın
da alınlık içinde müsenna birer besmele ile altlarında cell- sülüsle "Allahu haliku külli şey' ve hüve ala külli şey"' ibaresi yazılmıştır.
kımından

Duvarların

üst kısımları , kemerler ve
kasnak şeridiyle, kubbe ise tamamen kalem işi nakışlarla süslenmiştir.
Kubbe eteğinde besmele-i şerif ile Ayetü'l-kürsl yazılıdır. Kubbe sathını hatayi
ve rüml motifler kaplar. Bunların aralarında küçük kartuşların içlerinde "Sultan
Mustafa" adı yer alır. Bir dizi teşkil eden
altı rozetin aralarında da on iki defa "rahmetullah" yazısı tekrarlanır. Mihrap duvarı son derece zengin olarak hemen hemen boşluk kalmayacak şekilde yazılar
ve nakışlarla bezenmiştir. Pencereli duvarlarda, üst pencerelerin iki yanların
da, çifte kulplu bir saksıdan çıkan stilize edilmiş birer büyük bitki motifi yer
alır. Çiçekler ve selviyi andırır biçimde
olan bu motifleri n duvardan 2- S mm.
kadar taştığı tesbit edilmiştir. Bu çok
zengin kalem işi nakışların bütünüyle olmasa bile kısmen geç devirde tazelenaraları

