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Bat�l� Üç Eserde ‘Romantik Kurban’ Cem Sultan 

Yard. Doç. Dr. Nesrin TA�IZADE-KARACA� 

Özet: XV. yüzy�lda Bat�l�lar�n ‘Zizim’ ad�n� verdikleri Cem Sultan, tari-
hi bir ki�ilik oldu�u kadar bizde ve Bat�da edebiyat ve sanata da konu 
olmu� dramatik bir hikayenin kahraman�d�r. A�abeyi II. Bayezid ile 
girdi�i fakat kaybetti�i taht mücadelesi, on üç y�l süren sürgün ve esa-
ret hayat�, renkli ki�ili�i, �airli�i ve �iir meclisleri ile özgün bir karakter-
dir. Do�u ile Bat�n�n ayn� derecede ilgisini çeken bu �ahsiyet, Bat� ile 
ili�kilerimizin de ba�lang�c� mahiyetinde olup siyasi, diplomatik ve tari-
hî bir öneme sahiptir. Bu çal��mada; Cem Sultan portresi ve M�s�r, Ro-
dos, Fransa ve �talya’daki sürgün dönemi; ‘öteki’ konumundaki üç Av-
rupa’l� yazar�n Türkçeye çevrilmi� üç eseri üzerinden de�erlendirilecek-
tir. Bunlar; �vo Andriç ‘U�ursuz Avlu’, Vera Mutafç�yeva ‘Cem Sultan’ 
ve Eduard Sablier ‘Cem Sultan-Bourganeuf Mahpusu’ dur.  
 
Anahtar Kelimeler: Osmanl� �mparatorlu�u, Bat�, Cem Sultan, Sür-
gün, Anlat�, �vo Andriç, Vera Mutafç�yeva, Eduard Sablier 
 
 

“Hüsrev-i âlem �ehen�âh-zâde-i hâkaan-� Rûm 

Sâhib-i cûd u kerem �ehzâde Cem Sultân’dur” 

Osmanl�n�n devletten imparatorlu�a geçi� sürecinde ya�am�� olan Cem Sul-
tan (1459-1495) Osmanl� �ehzadeleri içinde ‘Sultan’ olamad��� halde Sultan 
Cem, Cem Sultan olarak an�lan ki�ili�i, konumu ve dramatik sürgün hayat� 
ile Osmanl� tarihinin hazin hikayelerinden birinin kahraman�d�r. Devlet 
adaml��� ve �airli�inin yan�nda sanatç�lar� meclisinde a��rlamas� ve onlarla 
�iir ve e�lence âlemleri düzenlemesi ile de tan�n�r. 

XV. yüzy�lda Bat�l�lar�n Zizim ad�n� verdikleri Cem Sultan, tarihi bir ki�ilik 
oldu�u kadar hayat�n�n trajik çizgisiyle bizde ve  

Bat�da, edebiyata ve sanata konu olmu� bir �ahsiyettir. A�abeyi II. Bayezid 
ile girdi�i taht mücadelesi, on üç y�l süren sürgün ve esaret hayat� ile oldu�u 
kadar renkli ki�ili�i, �airli�i ve �iir meclisi ile özgün bir karakter olan �ehzade 
Cem’in hayat� ve özellikle Rodos, Fransa ve �talya’da geçen gurbet ve sürgün 
dönemi ülkemizde ve bat�da geni� yank� bulmu�, hakk�nda pek çok eser 
yaz�lm��t�r. 
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Hayat�yla ödedi�i ve maiyetindekileri de birlikte sürükledi�i bu kader birli�i-
nin trajik hikayesi bizde ve “öteki” ba�lam�ndaki Bat�’da; tarih ba�ta olmak 
üzere roman, tiyatro, �iir, resim, opera, çizgi roman, radyofonik oyun, belge-
sel metinler gibi edebiyat ve sanat eserlerine konu olmu�, hayat hikayesi ve 
konumunun stratejik öneminden dolay� hem Do�u hem Bat� tarihinin ve 
co�rafyas�n�n ortak konusu olarak ele al�narak farkl� düzlemlerde i�lenmi�tir. 

Otuz alt� y�ll�k k�sa bir ömre galibiyeti, yenilgiyi, görkemi, çileyi, sefaleti, zev-
ki, saltanat�, sultanl���, a�k�, sürgünü ve tutsakl��� s��d�ran bu ki�ilik; Türkçe, 
Frans�zca, �ngilizce ve S�rpça’da romanla�t�r�lm��t�r. Mitolojide tan�k olunabi-
lecek bir hayat hikayesinin sahibi olarak yüzy�llar boyunca insanlar�n ilgisini 
çekmi�tir. Do�u ile Bat�n�n kendi aç�s�ndan payla�t��� bu konu, Bat� ile ili�ki-
lerimizin de ba�lang�c� mahiyetinde olup siyasî, diplomatik ve tarihî bir öne-
me sahiptir. 

Osmanl� hanedan�n�n en renkli ve o ölçüde talihsiz isimlerinden biri olan 
Cem Sultan, kültür ve edebiyat tarihimiz aç�s�ndan da önemlidir. Arapça, 
Farsça, Latince, Yunanca ve �talyanca bilen, Türkçe ve Farsça Divan sahibi 
olan �ehzade, �eyhi, Necati, Nizami ve özellikle Ahmet Pa�a gibi isimlerin 
etkisinde kalm��, duyarl�l�k, incelik ve ayr�l�k dolu sürgün y�llar�nda duygulu 
ve etkileyici gazel ve kasideler kaleme alm��t�r (Durak 1997: 74-95). Osman-
l�’n�n önemli kültür merkezlerinden biri olan Konya’daki valili�i s�ras�nda 
etraf�nda olu�an ‘Cem �airleri’ diye an�lan edebî toplulu�un edebiyat muhit-
leri içinde farkl� bir yeri vard�r. Sa’dî-i Cem, Sirozlu Kandî, Sehâyî, Haydar 
Çelebi, Lâ’lî, Aynî, �âhidî, Türâbî gibi �airlerinden olu�an bu toplulu�un 
varl���, “�hsan” ve “caize” kayg�s�n�n çok ötesindeki bir dostlu�a, vatan� bir-
likte terk etmeye, sürgün ve esaret hayat�n�n s�k�nt�lar�na ve ölünceye kadar 
talihsiz �ehzadenin yan�ndan ayr�lmamaya kadar giden bir kader birli�ine 
dönü�mü�tür (Horata 2000: 92 ). 

Bat� literatüründe oldu�u kadar bizde de Cem’in hayat�n� ve özellikle sür-
gündeki on üç y�l� konu alan eserler büyük ölçüde Vâk�ât-� Cem Sultan 
(Horata:2001: 73) adl� esere dayan�r. Cem Sultan’�n maiyetinde bulunanlar-
dan biri taraf�ndan (kuvvetli bir ihtimalle Haydar Çelebi) yaz�lm�� olan bu 
kronik, �ehzadenin hikayesine yönelik k�sa notlardan olu�an bir günlük dü-
zeninde �ehzadenin ölümünden (1495) yirmi y�l, Sultan II. Bayezid’in ölü-
münden iki y�l sonra kaleme al�nm�� olup (1514) içeri�i itibariyle Bat� co�raf-
yas�na ve Bat� dünyas�na aç�lan ilk eser niteli�indedir. (Horata 2001: 73) 

Bu yaz�da; Cem Sultan olay�n� edebi düzleme ta��yan ve eserleri Türkçeye de 
çevrilen bat�l� yazarlar örneklemesinde S�rp kökenli �vo Andriç,� Frans�z 
Edouard Sablier� ve Bulgar Vera Mutafç�yeva� da bu kronikten büyük ölçüde 
yararlanm��lard�r. Edouard Sablier’in eserinin arkas�nda verdi�i kaynakça 
bölümünde, Bat� literatüründen bir çok eserin yan�nda Tâcü’t Tevârih ile 



Ta��zade-Karaca, Batõlõ †• Eserde ÔRomantik KurbanÕ Cem Sultan 

 

169 

birlikte Vâk�ât-� Cem Sultan’�n Frans�zcaya çevrilmi� nüshalar� da yer al�r. 
(Sablier 2001: 167) 

Söz konusu eserlere geçmeden önce Cem Sultan’�n portresini ve hayat hika-
yesinin ana çizgilerini hat�rlamak yerinde olacakt�r. (Bu konuda bk Baysun 
1945; 69-81) 

Fatih Sultan Mehmet’in küçük o�lu olan Cem, 23 Kânun (Ocak) 1459’da 
Edirne’de do�du. Annesi, men�ei hakk�nda farkl� rivayetler bulunan Çiçek 
Hatun’dur. On ya��na kadar sarayda özel hocalar taraf�ndan e�itildi ve Arap-
ça ve Farsçan�n yan�nda �talyanca ve Rumca ö�rendi. 1469’da on ya��nday-
ken Kastamonu Sancak Beyli�ine gönderildi. Otlukbeli sava�� için giden 
babas�ndan haber al�namamas� ve ordunun ma�lup oldu�u söylentileri üze-
rine sancak beyli�inden döndükten sonra etraf�ndakilerin te�vikiyle ümera-
dan sadakat yemini almaya kalk��t�. Babas� zaferle dönünce kendisini bu 
yola te�vik edenler idam edildi. 

1474’te karde�i �ehzade Mustafa’n�n ölümü üzerine Karaman eyaletine tayin 
edildi�i için Konya’ya yerle�ti. Etraf�nda önemli ilim ve sanat adamlar�ndan 
bir muhit olu�turdu. Fatih’in son y�llar�nda avc�l�k, at�c�l�k, çe�itli silah kul-
lanmak, ata binmek, güre� gibi konularda kendisini geli�tiren, sa�lam yap�l�, 
fizik olarak gösteri�li bir genç olarak yeti�en Cem’le Amasya valisi olan a�a-
beyi II. Bayezid aras�nda gizli bir rekabet ba�lad�. 

Fatih’in Gebze yak�nlar�nda ölümünden sonra (1481) daha çabuk hareket 
eden II. Bayezid babas�n�n yerine tahta ç�kt�. Bunu tan�mak istemeyen Cem, 
a�abeyinin babas�n�n �ehzadeli�i kendisinin ise padi�ahl��� s�ras�nda do�mu� 
oldu�unu, babas� taraf�ndan kendisinin padi�ahl���na i�aret edildi�ini ve 
buna haz�rland���n� ileri sürdü. Tahta kendisinin lây�k oldu�unu dü�ünen 
yirmi iki ya��ndaki �ehzade, karde�inin kuvvetlerini ma�lup ederek Bursa’da 
Anadolu padi�ahl���n� ilan etti. On sekiz gün süren saltanat� s�ras�nda hutbe 
okutarak ad�na sikke bast�rd�. Ard�ndan Bayezid’le bar�� ve uzla�ma yollar� 
aramaya ba�lad�. �ki taraf ayn� y�l tekrar kar�� kar��ya geldi ve yenilgiye u�ra-
yan Cem, Konya’ya geri çekilmek zorunda kald� ve takip edildi�ini ö�renince 
ailesi ve k�rk ki�ilik bir kafileyle Kahire’ye gitti ve Sultan Kay�tbay’a s���nd�. 
Bu s�rada Hac görevini yerine getirdi. Beyli�ini yeniden kurmak için iki kar-
de�in çeki�mesini çok iyi kullanan Karamano�lu Kas�m Bey tahrikiyle �ans�n� 
bir defa daha denemek istedi fakat askerî ve idarî yönden durumunu daha 
da güçlendiren II. Bayezid kar��s�nda tutunamad�. Konya’dan halk�n gözya�-
lar� aras�nda ayr�lmak zorunda kald� ve mücadelesine Rumeli’de devam 
etmek üzere Rodos �övalyelerine s���nd�. 

�övalyelerin reisi Pierre D’Aubusson, �ehzade Cem ile padi�ah oldu�unda 
Rodos’tan al�nan adalar�n geri verilmesi yolunda yapt��� pazarl���n yan�nda 
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II. Bayezid ile de y�ll��� k�rk be� bin düka alt�n kar��l���nda anla�t�. Rumeli’ye 
geçmeyi dü�ünen �ehzadenin önce Savoia dükas�na ba�l� Villefranche’ye, 
buradan da veba salg�n� sebebiyle güney Fransa’daki Nice’e götürülmesini 
sa�lad�. Pierre D’Aubusson, Papa IV. Sixte’ye ve Avrupa hükümdarlar�na 
yazd��� mektuplarda Cem’in elinde bulundu�unu, bu durumdan mutlaka 
yararlan�lmas�n�, Hristiyanlar�n birlik içinde, �slamiyet ve Osmanl�lar aleyhin-
de hareket etmeleri gerekti�ini, Türklerin Avrupa’dan at�lmas� için uygun 
zaman�n ve �artlar�n olu�tu�unu bildirmekteydi. 

Nice’de dört ay kalan Cem Sultan burada Bat�n�n sosyal ya�ant�s�na ve e�-
lence hayat�na yak�ndan �ahit oldu. Bir tür tutsakl�k sürecinde kendi üzerinde 
oynanan bütün bu iki yüzlü, gizli ve kirli oyunlar� sezen ve Bat�’n�n elinde 
rehine oldu�unu anlayan Cem bu s�ralarda yazd��� bir mektubunda, II. 
Bayezid’den kendisini küffar elinde b�rakmamas� için yard�m istedi. Daha 
sonra gittikleri Sassanage’de, hisar beyinin k�z� Filipin Helen ile a�k maceras� 
ya�ad�. Güney Fransa’da alt� y�l dört ay süren sürgün hayat�, bir kaleden 
di�erine gönderilmekle geçti. 

Yeniden tahta geçmekten ümidini kesen Cem, M�s�r’daki ailesinin yan�na 
dönebilmenin yollar�n� aramaya ba�lad� ve hatta sonuçsuz kalan baz� kaçma 
te�ebbüslerinde bulundu. 1483’te Rumully’e götürüldü. Burada Savoie 
dükas�n�n on dört ya��ndaki o�lu Charles, Cem’in hâline ac�yarak ona yar-
d�mc� olmaya çal��t�. Fakat Osmanl�’n�n fetihlerini önleyebilmek için �ehza-
deyi ellerinde tutman�n tek kozlar� oldu�unu dü�ünen Avrupal�lar, onu bura-
dan uzakla�t�rarak Bourganeuf �atosunda yapt�rd�klar� Grosse Tour ve Tour 
de Zizim adl� yedi katl� bir kuleye hapsettiler ve Cem son iki y�l�n� burada 
geçirdi. Çe�itli e�lenceler ve bo� vaatlerle oyalanan �ehzade, bu esaretten 
farks�z y�llar�n�, durumuna ve sürgün psikolojisine uygun �iirler yazmakla 
geçirdi. Bu s�rada bir papa�ana konu�ma, maymuna da satranç ö�retti�i 
rivayet edilmektedir. 

Avrupa’ya kar�� çekingen bir politika izlemek zorunda kalan II. Bayezid ise 
gönderdi�i adamlarla Cem hakk�nda sürekli bilgi almaya çal���yordu. So-
nunda yap�lan bir antla�mayla Vatikan’a teslim edildi (1489). Cem, M�s�r’a 
dönme konusunda papadan yard�m istedi. Papal�k ise onu H�ristiyan yapa-
rak Haçl� seferlerinde kullanmay� dü�ünüyordu ancak �ehzadeyi ikna etmele-
ri mümkün olmad� ve Roma’da alt� y�l kald�ktan sonra, Kral VIII. Charles’�n 
bask�s� kar��l���nda Fransa’ya teslim edildi. 

On üç y�l� a�an esaret ve sürgün hayat�ndan iyice bitkin dü�en Cem, kralla 
Roma’dan Napoli’ye giderken yolda hastaland�. Ölece�ini anlayan �ehzade 
etraf�ndakilere, Bayezid’in, cesedini dü�man ülkesinde b�rakmamas�n�, borç-
lar�n� ödemesini, ailesine ve adamlar�na yard�mc� olmas� vasiyetinde bulundu 
ve 25 �ubat 1495 günü Napoli’de vefat etti. Cenazesi, ölümünden ancak iki 
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y�l sonra Anadolu’ya getirilerek (1499) dedesi Sultan Murad’�n Bursa’da 
yapt�rd��� Muradiye Camii’nin avlusuna, karde�i �ehzade Mustafa’n�n yan�na 
defnedildi. Kaynaklar, Cem’in eceliyle ölümünden ziyade onu Fransa kral�na 
teslim etmek zorunda kalan Papal�k taraf�ndan II. Bayezid’den al�nan rü�vet 
kar��l���nda zehirlenmi� olabilece�i hususunda birle�irler. 

Cem’in, hem babas� Fatih Sultan Mehmed’in arzusunun da bu yönde oldu-
�unu iddia ederek ve hem de kendisinin daha ehil bulundu�u inanc�yla ba�-
latt��� saltanat mücadelesi sadece kendisinin de�il ailesi ve etraf�ndakilerin de 
sonunu haz�rlam��t�r. Kendisi Anadolu’dan ayr�ld���nda, önce Gedik Ahmed 
Pa�a, ard�ndan henüz üç ya��nda olan büyük o�lu O�uz Han, II. Bayezid’in 
emriyle bo�durularak öldürülmü�tür. Küçük o�lu Murad, önce Kahire’ye ve 
sonra da Rodos’a giderek H�ristiyan olmu�, Rodos’un 1522 y�l�nda fethedil-
mesiyle Cem ad�n� verdi�i o�luyla birlikte idam edilmi�tir. Kahire’de kalan 
annesi Çiçek Hatun ve iki k�z�, sürgün y�llar�nda II. Bayezid taraf�ndan �stan-
bul’a ça�r�lm�� ancak bu teklif reddedilmi�tir. Çiçek Hatun daha sonra M�-
s�r’da veba salg�n� s�ras�nda vefat etmi� (1498) ve k�z� ise M�s�r Sultan� 
Kay�tbay’�n o�lu Mehmed ile evlenmi�tir. 

Son derece etkileyici ve macera dolu bir hayat çizgisinin siyasi emellere konu 
ve malzeme olmas� ba�lam�nda de�erlendirece�imiz ‘öteki’ konumunda olan 
üç eserin yaz�l�� s�ras�na göre ilki S�rp kökenli �vo Andriç’in U�ursuz Avlu adl� 
roman�d�r. 

Esere geçmeden önce Balkanlar�n tarihi kadar bizim için de özel bir konum-
da olan �vo Andric üzerinde durmak gerekir. 

Ülkemizde daha çok Drina Köprüsü roman�yla tan�nan �vo Andric’in eserle-
rinde, uzun bir süre Osmanl�’n�n egemenli�i ve yönetimi alt�nda kalan Bal-
kanlar ile Adriyatik’in do�usunda kalan co�rafya, ço�unlukla da büyüsüne 
kap�ld��� Bosna ve çevresi önemli yer tutar. Onun an�, �iir, roman ve öykü-
lerden olu�an ancak tür özellikleri birbirlerinden kesin s�n�rlarla ayr�lmayan 
anlat�lar�nda, Osmanl� bask�n bir kimlik ve güç olarak i�lenir. Konular�n� ta-
rihten ve yerel olaylardan ald��� için ba� ki�ileri ço�unlukla müslüman Türk-
lerdir. Osmanl� ile ilgili ifadelerde ‘Türk’, ‘Türkler’ tan�m�n� kullanan �vo 
Andriç, Türklerin yo�un olarak bulundu�u Travnik’te do�du�u ve onlar�n 
aras�nda ya�ad��� için eserlerinde Türk kahramanlara ve Türkçe sözcüklere 
çok s�k rastlan�r (U�urcan 1996: 265-). Andric’in doktora çal��mas� da Türk-
lerin Yönetimi Alt�ndaki Bosna-Hersek’te Kültürel Hayat ba�l���n� ta��makta-
d�r. 

Onun vazgeçmedi�i temalar aras�nda insan ve toplumsal ve siyasal de�i�ik-
likler içinde biçimlenen insan�n yazg�s� da önemlidir. Bir söyle�isinde; “müm-
kün oldu�u kadar ki�io�lunun de�i�ik yazg�s�na inmek, ki�io�lunun ruhunu 
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hareket halinde ama yüce bir sevgiyle, görülür bir ayd�nl�kla anlatmak gere-
kir” diyen �vo Andric’in misyonu ve eserleri, Avrupa’da bugün millet olarak 
siyaset sahnesinde yer alan milletlerin te�ekkülünde önemli rol sahibi olan 
romantik yazarlar kategorisinde de�erlendirilebilir (Karaca: 2003). 

Çerçeve hikayeler niteli�indeki ‘U�ursuz Avlu’, ‘Gövde’, De�irmende, ‘Kupa’ 
ve ‘Samsara Han�’ ba�l�klar� alt�nda bölümler halinde ilerleyen U�ursuz Avlu 
boyunca Ke�i� Pierre’in anlatt��� olaylar, 17.yüzy�l �mparatorluk co�rafyas�-
n�n ba�ta �stanbul olmak üzere �zmir, Suriye, Bosna gibi topraklar�nda geçer. 

Roman�n ilk bölümü, �stanbul’da bir hapishanede ya�ananlara dairdir ve 
insan yazg�s� olarak Cem Sultan’�n hikayesi zengin bir arka plan olu�turacak 
�ekilde yorumlan�r. Anlat�c� Ke�i� Pierre, önemli sayd��� ve hayat�nda derin 
izler b�rakan bir ki�iyi hapishanede yani U�ursuz Avlu’da tan�m��t�r. Bu, Ce-
mil adl� genç bir Türktür ve di�erlerinden oldukça farkl�d�r. Ko�u�ta ve avlu 
saatlerinde elinden dü�ürmedi�i kitab�, ilk gün alt�na serdi�i ipek örtü ve 
yan�nda ta��d��� çantadan ibaret iki parça e�yas�n�n güzelli�i Ke�i�’i büyüle-
mi�tir. Osmanl� �mparatorlu�u’nun son y�llar�nda ya�ayan �zmir’li bu genç 
renksiz, k�z�l sakall� yüzü, iri, mavi ve etraf� koyu halkalarla çerçevelenmi� 
gözleri, çekingen ve ac�lar içinde k�vranan haliyle “..büyük bir darbe yedi�i 
ve ya�ama zevkini yitirdi�i gözle görülebilen...” (s.48) biridir. 

�yi bir e�itim alarak büyümü� Cemil’in, erken ya�ta kaybetti�i rum as�ll� an-
nesinin güzelli�i o�luna sirayet etmi�tir. Ak�ll� ve zeki bir genç olarak spor ve 
e�lenceyi de ihmal etmemekle beraber giderek artan bir merakla okumaya 
yöneltmi�, eline ne geçerse yo�un bir �ekilde okumu�, yabanc� ülkelere gezi-
ler yapm��t�r. Rumca ve �talyancay� bilen Cemil, �zmir’li bir hahamdan �s-
panyolca da ö�renmi�tir. 

Bir süre sonra babas�n� da kaybedince �zmir’in say�l� zenginleri aras�nda say�-
lan Cemil, orta halli bir rum ailenin k�z�n� sever ve onunla evlenmek ister. 
Ancak, baba �srarla k�z�n� bir Türke vermek istemez ve onu apar topar �zmir 
d���ndan bir rumla evlendirir. Bu durum Cemil’i alt üst eder. �stanbul’a gider 
ve orada iki y�l e�itim görür. Bu arada delikanl�n�n kitap merak� ve okuma 
tutkusu artarak devam etmektedir. Yirmi dört ya��na geldi�inde çok zengin, 
kültürlü ve ayn� zamanda gizemli bir kimse olarak etraf�nda ilgi ve merak 
konusu olur... Ege k�y�lar�n� boydan boya dola�an, M�s�r’a ve Rodos’a gidip 
ara�t�rma ve incelemelerde bulunan,“...hangi dinden, �rktan ve milletten 
olursa olsun dostluk ettikleri hep bilim adamlar�..” olan Cemil’le ilgili olarak 
zamanla baz� söylentiler yay�lmaya ba�lar... Okudu�u kitaplar�n özellikle de 
Osmanl� tarihi ile ilgili kaynaklar�n etkisi ile benli�ini kaybetti�i, kendisini 
taht�n� kaybeden bir Osmanl� �ehzadesi yani Cem Sultan olarak görme�e 
ba�lam�� oldu�u rivayetleri dilden dile dola��r. 
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Be� bölümden olu�an U�ursuz Avlu’da, Fatih Sultan Mehmet’in iki o�lu yani 
Bayezid’le Cem aras�nda ya�anan bu olay, iki ayr� düzlemde farkl� üslup ve 
bak�� aç�lar� ile verilmi�tir. Birincisi, Ke�i� Pierre’in Cemil’den dinlediklerinin 
aktar�m� olarak, üçüncü tekil (o) nesnel anlat�m�yla düzenlenmi� olup di�eri 
ise Cemil’in içselle�tirip, hayat� ve kimli�i ile özde�le�tirdi�i, kaderini de bir 
anlamda ona benzetti�i, hüzünlü ve ayn� zamanda trajik olan birinci tekil 
(ben) anlat�m�d�r. Birincisi bir tarih metni, di�eri ise çarp�c� bir roman parças� 
niteli�indedir. Nitekim, Bayezid’le Cem’in konumlar� bak�m�ndan uyduklar� 
“Ezeli dü�man karde�ler” motifi, dünya kurulal� beri var olan ve edebiyatta 
çe�itli yönleriyle i�lenen bir temad�r. Anlat�c� yazar, burada araya girer ve 
konuyla ilgili olarak �u yorumu yapar: 

“..içlerinden biri daha ya�l� ve güçlü, daha tecrübeli ve hayat�n ger-
çeklerine yak�n, insanlar�n ço�unu birle�tiren, harekete geçiren �eyleri 
daha iyi bilir. Ne yapmak ve ne yapmamak gerekti�i, ba�kalar�ndan, 
kendinden nelerin istenip, nelerin istenmeyece�i yine ondan sorulur. 
Ba�ar� hep onun yan�ndad�r. Öbürü ise onun tam tersidir. �anss�zd�r, 
ilk ad�m�n� hep hatal� atar, hayat� uzun sürmez. Görü�leri gerçeklere 
uymaz. Karde�iyle yapt��� mücadelede aralar�ndaki geçimsizlik, çe-
kemezlik kaç�n�lmaz bir �eydir, ba�tan yenik say�labilir...” (s.74) 

Burada; ya�l� ve güçlü olan II. Bayezid, ‘öteki’ ise yani ba�ar�s�z olan 
Cem’dir. 

“...iki ayr� a��zdan ç�kan hikaye bir sonuca var�yordu: birle�melerine 
imkan olmayan iki dünya vard� ki, var olduklar� süre boyunca birbir-
leriyle sava�acaklard�. Ortalar�nda kalan adam, her ikisiyle de bo�u�-
mak zorundayd�. Padi�ah o�lu ve padi�ah karde�i olan bu adam en 
ince duygu ve dü�üncelerine, en güçlü inanc�na var�ncaya kadar ken-
disinin de padi�ah oldu�una inan�yordu. Ama ayn� zamanda, dünya-
n�n en zavall� ki�isiydi. Önce ihanete, yenilgiye u�ram��, sonra aldat�-
l�p tutsak edilmi�, yak�nlar�ndan uzakla�t�r�lm�� ve feci bir duruma so-
kulmu�tu. Bütün dünyan�n ilgisini üzerinde toplayan bu adam, sonu-
na kadar kendisine çizdi�i yoldan sapmayacak, ne ta� kalpli karde�ine 
ne de ondan faydalanmaya bakan hristiyanlara alet olmayacakt�. Onu 
elden ele gezdiren ve sat�l�k mal haline getiren bu adamlar�n kar��s�n-
da bir gün bile ba��n� e�meyecekti.” (s. 84) 

Ya�ad��� k�r�k a�k, s�ra d��� hayat� ve ilgi alanlar� ile dilden dile dola�an Ce-
mil’in as�l merak� tarihe ve özellikle de Sultan II. Bayezid ile karde�i �ehzade 
Cem’in trajik hikayesine kilitlenmi� ve talihsiz karde� Cem’in öyküsünden 
büyülenmi�tir. Bu ilgi onda bir saplant� haline gelerek kendi soyutlamas� 
içinde as�l kimli�ini silmi� ve adeta Cem Sultan’la özde�le�mi�tir. Cemil için; 
“kendini �ehzade Cem san�yor... Zaten çevresiyle konu�urken, misafir kabul 
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ederken hep �ehzadenin hallerini tak�n�yor. Eski dostlar� da art�k Cemil de�il, 
Cem diye bahsediyorlar..” söylentileri devrin �artlar� sebebiyle onu ciddi 
ithamlar ve suçlamalarla kar�� kar��ya getirir. 

Hapishanenin sessiz, meczup mahkumu, kendisinin Cem oldu�una inanan 
ve onun kötü kaderini payla�acak olan Cemil; Rahip Pierre’e, bir ‘�ehrazat’ 
edas�yla ve adeta trans halinde, alt� gün boyunca Cem Sultan’�n hikayesini 
anlat�r. Çünkü bu konu Cemil için çok de�erli ve bitmez tükenmez bir hazi-
nedir. Devletin ve zihniyetin kurban� olarak do�an Cemil, Cem Sultan’�n, 
a�abeyi Sultan II. Bayezid’e suikast yapma ihtiras� ile ilgili içselle�tirmi� oldu-
�u bu hikayesi yüzünden, dönemin padi�ah�na kar�� bir suikast planlamak 
�üphesiyle tutuklan�p, �stanbul’daki U�ursuz Avlu olarak bilinen bir hapisha-
neye konmu�tur. Art�k onun hikayesi de bilinmez bir akibete do�ru sürük-
lenme yoluna girmi�tir... 

Burada, Cem Sultan’�n insanî taraf�yla ve iki farkl� dünyan�n aras�nda do�u-
bat�, müslüman-hristiyan, muhalefet-iktidar, büyük-küçük, ihtiras-kader ko-
numland�r�lmas�nda son derece hüzünlü ve felsefi bir bak�� aç�s�yla de�erlen-
dirildi�ini görüyoruz. 

Ele alaca��m�z ikinci eser, Vera Mutafç�yeva’n�n Cem Sultan’�, anlat�m tekni-
�i yönünden de ayr�ca üzerinde durulacak nitelikte olup, bu üç eser içinde 
romana en yak�n özellikte olan�d�r. Cem Sultan’�n Fatih dönemi sonras� taht 
kavgas� olarak verdi�i mücadelenin hikayesini içeren 524 sayfal�k hacimli 
eser dönemin tan�klar�n�n ve ‘Cem Sultan Olay�’n�n içinde yer alm�� ki�ilikle-
rin anlat�m�ndan verilmi�tir. Ayn� konuya bulundu�u ve içinde yer ald��� 
konum mesafesinden yakla�an ‘ben’/ birinci tekil anlat�mlarda bak�� aç�s� 
kavram�n�n göreceli�i, gerçe�in herkese göre de�i�ebilece�i noktas� önemli 
bir vurgu olarak kendini gösterir. Adeta Cem Sultan olay�n�n soru�turuldu�u 
veya yarg�land��� bir mahkemede, s�ras�yla söz al�p kendi konumlar� ve me-
safeleri nispetinde tan�kl�klar�n�, yorum ve de�erlendirmelerini aktaran anlat�-
c�lar, kronolojik ak�� içinde günü gününe ya�anan zengin bir tarihi arka plan 
ortaya koyarlar. Tahkiyeli eserde ‘anlat�’, ‘anlatma’, ‘anlat�m’ kavramlar�na 
özgün bir örnek olu�turacak nitelikte olan eser, dört bölüm halinde düzen-
lenmi�tir. A��rl�kl� olarak Cem Sultan’�n maiyetindeki, kader arkada��, dostu 
ve �iir meclisinin ba� ki�isi Sadi’nin anlat�mlar�, hiç dillendirilmeyen Cem 
Sultan ki�ili�inin sözcüsü durumundad�r. Bu bölümlerde Sadi ki�ili�i Cem’in 
hissiyat� ile özde�le�mi� gibidir.  

Birinci bölümde; Fatih Sultan Mehmet’in 1481’de ölümünden sonra geli�en 
ve iki y�ll�k süreci içeren dönemin aktörleri, tan�klar� ve olaylar aktar�l�rken 
Sadi’nin alt� ayr� anlat�m�yla sürgüne uzanan yolda �stanbul, Konya, Bur-
sa’da ya�ananlar verilirken Fatih, Cem ve Bayezid portreleri de etkileyici bir 
�ekilde sergilenmi�tir. 
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�kinci bölümde de a��rl�kl� olarak Sadi’nin anlat�m�n�n yan�nda di�er ki�ilikle-
rin tan�kl��� ile Cem Sultan’�n Avrupa maceras� 1487 y�l�na kadar olan süreç 
çerçevesinde diyalog, tasvir ve iç konu�malar halinde, farkl� bak�� aç�lar�ndan 
verilmi�tir. 

Üçüncü bölümde Cem’in Fransa’daki y�llar� (1485-87) ve Filipin Helen’le 
olan a�k�n�n hikayesi yer alm��t�r. Cem’in bir anlamda iç sesi olan �air Sa-
di’nin ve Helen’in a�z�ndan aktar�lan Cem-Helen a�k�, Avrupa’da ve Osman-
l�da kad�n erkek ili�kileri, a�k anlay��� gibi temalar� da irdeler. 

Dördüncü bölüm, “�air Sadi’nin 1487 Y�l� Sonbahar�ndan 1494 Sonbahar�-
na Kadarki Süreyi Kaplayan An� Defterinden Bu Soru�turma �çin yaz�lmam�� 
Oldu�u Halde Ona Çok Yarar� Dokunan Parçalard�r” ba�l��� alt�nda Sadi’nin 
günlük biçiminde tuttu�u an�lar� ve 1499 y�l�na kadar ya�anan olaylar�n farkl� 
bak�� aç�lar�n� içerir. Düzenleme ve içeri�in bu �ekilde seyretti�i eserde Vera 
Mutafç�yeva’n�n, Giri� k�sm�na koydu�u yorum da ‘Öteki’ konumunu ve bu 
meseleye bak���n analizini son derece çarp�c� bir anlat�mla sergiledi�i pasaj-
larla doludur. 

‘Öteki’ sorunsal�na getirilen yakla��mlar�n gerisinde iki rakip kültür paradig-
mas� oldu�u (Keyman 1999: 78) kabulünden hareketle bu giri� yaz�s�, içerik 
olarak; kültürler ve uluslararas� ili�kilerin ‘öteki’yle sürekli bir etkile�im halin-
de oldu�u, ‘öteki’ni bilme ihtiyac�, ‘öteki’ne kar�� olan genel ve egemen 
eyilimin ele�tirisi olarak dikkat çekici niteliktedir. Bu ayn� zamanda, hem 
Bat�l� hem Balkan ve Balkanist bir Osmanl� tarihi uzman� olan yazar�n, getir-
di�i hükümler ve ula�t��� sonuçlar� sergilemesi yönünden ve olay�n devletler 
aras� bir mesele haline gelmesi bak�m�ndan da önemlidir. Mutafç�yeva �unla-
r� söylüyor: 

“Cem ad�, yüzy�llarca önce herkesin dilinde olmas�na kar��n, çoktan 
unutuldu. O zamanlar Cem’le ilgili �iirler yaz�l�yordu. O günlerde ga-
zeteler yay�nlansa ve bu gazetelerin tefrikalar� olsayd�, belki günlerce 
ya�am� anlat�lacakt�.. Ülke ülke gezen a��klar Cem için a��tlar söylü-
yorlard�. XV. yüzy�lda, Bat�l�lar�n Zizim ad�n� verdikleri Cem Sul-
tan’dan daha ilginç, daha heyecan verici konu bulunamazd�. 
Yazarlar ve ozanlar için, ço�u zaman oldu�u gibi, Cem ancak bir ko-
nu idi. Üzerine ak�llar�na geleni i�ledikleri bir kanaviçe. XV. Yüzy�l 
dünyas� için Cem, talihsiz bir yaln�z adam, kendisi gibi yaln�z ve can 
s�k�nt�s�ndan bunalm�� soylu kad�nlarca ac�mas�zca aldat�lm�� bir sev-
gili idi. Onlara göre Cem, saray oyunlar�n�n kurban� olmu�, insanlar 
taraf�ndan aldat�lm��, billur gibi temiz bir gençti. 
Gerçekte bu Cem Sultan de�il, XV. yüzy�l�n bir kahraman�yd�. Ona 
herhangi ba�ka bir ad da verilebilirdi fakat Zizim’in do�ulu, giz dolu 
ve çok yayg�n olmak gibi üstünlükleri vard�. 
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Romantik kurban Zizim’in ad� çok zaman dillere destan oldu. Sonra 
da unutulup gitti. XVIII. yüzy�lda ba�ka kahramanlar geldi; daha da 
ayr�nt�larla dolu olarak onu XIX. yüzy�l izledi. 
Bizi bugün yeniden Cem’e döndüren nedir? 
Örne�in; Cem’in �imdiye kadar gerçek anlamda aç�klanmam�� olma-
s�d�r. Gerçi o, eceliyle öldü�ünü kan�tlamak için, ölümünden dört y�l 
sonra mezar�ndan ç�kart�lm��t�r. Ama bizim için önemli olan onun 
ölümü de�il ya�am�, hiç kimsenin tan�mlamak istemedi�i gerçek ya-
�ant�s�d�r. 
Gözlerimizi, yaln�zca ac�nacak bir kurban olmad��� için Cem’e do�ru 
çeviriyoruz. Cem’in yazg�s� baz� gerçeklerin yeni olmad���n�, bunlar�n 
yaln�z bugün de�er ta��mad���n�, tarihin durmadan sergiledi�i büyük 
ve sonsuz gerçeklerin var oldu�unu gösteriyor. Bunlardan biri olarak 
söz geli�i, insan ile yurdu aras�nda bu gün bile tam olarak aç�klana-
mayan bir ba��ml�l�k vard�r. Baz�lar� ‘ta� yerinde a��rd�r’ diyorlar, ba-
z�lar� ise ‘kimse öz yurdunda peygamber de�ildir’ diye kar��l�k veri-
yor. Bu gerçek eskimez, zaman� geçmez; insanlar ve yurtlar var ol-
dukça, sürgünün yazg�s� her zaman konu olacakt�r.  
Gözlerimizi Cem’e do�ru bu gün üçüncü bir nedenle daha çeviriyo-
ruz. Cem olay�nda, on be� y�l boyunca-Do�u ile Bat�’n�n siyaseti aç�k 
biçimde ortaya ç�kt�. Sonradan bu olaya, belki de hakl� olarak ‘Do�u 
sorununun ba�lang�c�’ dediler.‘Do�u sorunu’nun Rusya’n�n s�cak de-
nizlere do�ru ilerlemesi ve Bat�’n�n bu ilerlemeye engel olma çabala-
r�yla ba�lad���n� kabul edelim. Yeni tutsak edilmi� Balkanlar�n kurtu-
lu�u, hiçbir zaman Cem olay�nda oldu�u kadar kolay gerçekle�ebilir 
bir �ey de�ildi. Bat�’n�n bu f�rsat� kaç�rd��� söylenemez. Baz�lar� bunu 
yanl�� hesaba ba�lar ama do�ru de�ildir. Hesap iyi yap�lm��t�.  
Bu hesap bize çok pahal�ya mal oldu. Her �eyden önce geli�memiz 
gecikti. Çekilen ac�lar�n sözünü etmiyoruz; çünkü tarihte duygusal gö-
rü�lere yer yoktur. 
��te en çok bundan dolay� Cem olay�na gözlerimizi çeviriyoruz. Bal-
kanlarda geçen ve Balkanla�mayla sona eren olu�umun tarihsel yazg� 
sorunu oldu�una inanmam�z için uzun çaba harcad�lar. Demek iste-
dikleri �udur: ‘Ne yapal�m, Balkanlar Do�u’ya aç�lan kap�n�n e�i�in-
deyse ve bütün barbar ak�nlar� onun üstünden geçiyorsa suç kimde? 
Ac�n�z� anl�yoruz!’ demek istiyorlar fakat co�rafya insan�n direnmesi 
d���nda co�rafya olarak kal�yor... 
Ne de olsa bizi anl�yorlar (?) fakat bizim de bir �eyler anlad���m�z� ne-
den söylemeyelim? Örne�in, Cem olay�nda (ve genellikle olayda) ge-
rek tarihsel yazg� gerekse co�rafyay� aramam�z gereksizdir. �nsan�n is-
tedi�i ‘Do�u sorunu’nu da daha ba�lang�c�nda yöneten bir çok ki�inin 
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iste�i gerçekten tarihsel yazg�n�n ve co�rafyan�n d���ndayd�. Bu insan-
lar�n co�rafyaya da, yazg�ya da kucaklar� aç�kt�. �kisinden de ustaca 
yararland�lar.  
Gerçekte sorun o kadar karma��k de�ildir. Biz de, ötekiler de tarihte 
duygusall�k olmad���n� iyi biliyoruz. �yi niyetli bir biçimde tarihsel yaz-
g� ad� verilen o ac�larla yüklenmi� olduktan sonra böyle kabul edil-
memiz yarars�zd�r. 
Bu olay�n tan�klar� çoktan ölmü�lerdir fakat ça�da� yarg�lama yöntem-
lerinde, büyük bir olay söz konusu oldu�unda, ölülerin de konu�tu-
rulmas� güç bir �ey de�ildir. Kar�� koyacaklar� da pek dü�ünülemez. 
Ayr�ca onlar�n durumu da kolayd�r. Yaln�z tarihin yarg�s�n� bekleyebi-
lirler. Böyle bir yarg� da kimseye zarar vermez; çünkü hem çok arka-
dad�rlar hem de birtak�m nedenlere ba�l�d�rlar. “ (Mutafç�yeva 2002, 
5-7) 

Bu söylemde Türk-Osmanl� yani bize göre ‘öteki’nin oldu�u kadar, Bat� için-
de Balkanl� olman�n getirdi�i bir di�er ‘öteki’ duru� daha vard�r. Osmanl�-
Avrupa, Do�u-Bat�, geçmi�-gelecek ve daha pek çok ikilemin getirdi�i tarihi 
muhasebeyi Balkan meselesi ve ‘Cem Sultan’ olay�n�n çözümlemesi ba�la-
m�nda yapan Vera Mutafç�yeva’n�n, çoklu anlat�m ve bak�� aç�s� ile kurgula-
d��� ve adeta bir soru�turma kitab� olan bu eseri ba�l� ba��na bir inceleme 
konusu olabilecek niteliktedir.  

Son olarak ele alaca��m�z; Frans�z gazeteci, yazar, diplomat ve siyaset bilimci 
Edouard Sablier’in Cem Sultan-Bourganeuf Mahpusu adl� eseri, Academia 
Française ödülünü kazanm��t�r. Fatih’in küçük o�lu Cem’e hitaben “O�ul, 
sultan olacaks�n sen!..” cümlesiyle ba�layan ve ayr� ba�l�klar halinde on üç 
ana bölüm ve içerik ak���n�n sergilendi�i alt ba�l�klardan olu�an eser, üçüncü 
tekil �ah�s / ‘o’ anlat�m� ve yer yer diyaloglar�n e�lik etti�i bir kurguyla ilerler. 
Cem, ana karakter olarak dramatik kaderinin rüzgar�nda, Do�u ve Bat�’n�n 
payla�amad��� son derece önemli, de�erli bir o kadar da stratejik bir konum-
la çizilmi�tir. Kitab�n ba��nda “Yazar�n Notu” olarak �u ifadelere yer verilmi�-
tir: 

“Bu kitapta yer alan diyaloglar eserin ‘tarihsel anlat�’ olarak adland�-
r�lmas�n� sa�layacak �ekilde okurlara ‘kurgusal’ gelebilir. Hiç ku�ku 
yok ki bu �a��rt�c� hikayenin kahramanlar�n�n yapt�klar� konu�malar, 
yazar taraf�ndan olu�turulmu�tur. �uras� unutulmamal�d�r ki, bu diya-
loglar asla yazar�n romanla�t�rma çabas�n�n bir sonucu olarak ortaya 
ç�kmam��t�r. Yazar bu biyografiyi, dönemin kronikleri üzerinde yapt�-
�� incelemelere dayanarak haz�rlam��…” 

Kitab�n arka kapa��ndaki tan�t�m cümleleri de içerik, konuya yakla��m, bak�� 
aç�s� ve üslubun nas�l oldu�u konusunda aç�k bir fikir vermektedir: 
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“Cem Sultan, Osmanl�'n�n kadersiz �ehzadesi, annesinin k�ymetli 
Zizim'i. Babas� Fatih Sultan Mehmed'in, "O�ul, sultan olacaks�n sen!" 
diyerek kendi yerine haz�rlad���, ama ondan daha büyük olan a�abeyi 
Bayezid'in �stanbul'a kendisinden daha önce varmas�ndan sonra taht� 
eline geçirdi�i ve bu yüzden ona açt��� sava� bayra��yla, koca Osman-
l� �mparatorlu�u'nu ilk defa bölünme tehlikesiyle yüz yüze getiren ve-
liaht... 
U�rad��� ihanetlerle birlikte a�abeyine yenildikten sonra, önce 
Memlûklere, sonra Rodos �övalyelerine s���nan Cem Sultan için, on-
dan sonras� art�k uzun y�llar sürecek bir sürgün hayat�d�r. Bu sürede 
Osmanl� �mparatorlu�u'na kar�� sava�an ve Türklerin giderek yay�l-
mas�ndan büyük endi�e duyan H�ristiyan krallar� ve imparatorlar� ile 
Papa'n�n sava� stratejilerinin elinde bir kozdur. 
Bir yandan, kendisine sad�k adamlar�yla birlikte oradan oraya sürük-
lendi�i ve sonuçsuz a�klar ya�ad��� bir mahpus hayat� sürer, bir yan-
dan da içindeki giderek küçülen taht özlemiyle yan�p tutu�arak Avru-
pa'n�n egemenlerinden medet umar. Oysa, tarih onun yazg�s�n� çok-
tan biçmi�tir. O, Anadolu'ya, ancak öldükten sonra gelecektir, o da 
a�abeyinin nas�lsa gösterdi�i himmet üzerine... 
Bugün Bourganeuf'ten geçenler, Zizim Kulesi'ni mutlaka ziyaret eder-
ler. Daha sonra Victor Hugo ve Lamartine'i de çok etkilemi� olan bu 
kule, y�llar boyunca Cem Sultan'�n ve yanda�lar�n�n hapishanesi ol-
mu�tur. Cem Sultan-Bourganeuf Mahpusu, tarihinde ilk defa Osman-
l�’y� ikiye ay�ran bir �ehzadenin hazin ve trajik öyküsünü anlat�r size..” 

Eserin; I. Bölüm-Fatih’in O�lu, II. Bölüm-�ki Ba�l� �mparatorluk III. Bölüm-
Uzun Süren Takip, IV. Bölüm-Rodos �övalyeleri Tarikat�, V. Bölüm-Güler 
Yüzlü Hristiyanl�k, VI. Bölüm-A�kla Kar��la�ma, VII: Bölüm-Casuslar, VIII. 
Bölüm-Auvergne Ba�rahipli�i, IX. Bölüm-Zizim Kulesi, X. Bölüm Saint 
Pierre’de Bir Müslüman, XI. Bölüm-Sonunda Özgürlük, XII. Bölüm-
Muamma, XIII. Bölüm-Kim Kazand� ? ana ba�l�klar�n�n içeri�i, farkl� bir kurgu 
ve üslupla benzer �ekildedir.  

Be� as�r öncesinden hüzün, ac� ve �st�rap dolu bir hikâyenin kahraman� olan 
ve Türk tarihinin en bahts�z isimlerinden Cem Sultan, Fatih'in �ehzadesi ola-
rak zaman�n�n en me�hur alimlerinin elinde yeti�ti. Devlet idaresine daha 
çocuk ya�larda al��t�r�ld�; sancak beyli�i ve valilik yapt�. Babas� 1481 May�s-
'�nda öldü�ü zaman Cem, henüz yirmi iki ya��ndayd� ve tahta a�abeyi 
Bayezid geçti. Cem ba�kald�rarak sultanl���n� ilân etti ama a�abeyinin gön-
derdi�i ordular�n kar��s�nda yenildi. Osmanl� topraklar�n� terk ederek M�s�r ve 
Hicaz taraflar�na gittikten sonra Anadolu'ya geçip a�abeyiyle tekrar sava�a 
tutu�tu ve yenilince de memleketinden ebediyyen uzakla�t�. 
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Böylece, yüz y�llar boyunca tarihin en büyük gurbet maceralar�ndan say�la-
cak olan on üç y�ll�k bir sürgün hayat�na at�ld�. �lk dura�� Rodos’tu... Adan�n 
hâkimi olan �övalyeler Cem'i hem Avrupa’ya, hem a�abeyi Bayezid’e pazar-
lamaya çal��arak iki taraftan da binlerce alt�n kopard�lar ama daha sonra bir 
Türk bask�n� endi�esiyle Cem’i Fransa'ya geçirdiler. Avrupa'daki hemen bü-
tün devletler Cem'i ele geçirebilmek için u�ra��yor, �övalyeler de �ehzadeyi 
bir �ehirden ötekine ta��yorlard�. �övalyelerin reisi d'Aubusson bu tehlikeli 
maceran�n yönünü de�i�tirerek yüklü bir para ve kardinal unvan� kar��l���nda 
Cem'i Roma'ya, Papa �nnocent’e satt�. Fatih'in bu en sevgili o�lu, giderek 
Roma’da Hristiyan dünyas�n�n Türkler'e kar�� kulland���, hem pazarl�k hem 
tehdit konusu haline geldi... Papa’n�n hayali Cem’i �stanbul'a kar�� ba�lat�la-
cak bir Haçl� seferinde kullanmak oldu�u için Tuna boylar�nda bir Macar 
ordusu bekletiliyordu ancak �ehzade, memleketine kar�� olan bütün bu teklif-
leri reddetti. Venedikliler’le Napoli Krall��� Cem'i Papa’n�n elinden alabilme-
nin, Papa �stanbul’dan daha fazla haraç alabilmenin pe�indeyken, Bayezid, 
taht�n�n rakibi Cem’i kendisine iade etmeleri yahut öldürmeleri için Vatikan'� 
hazineler teklif ediyordu. Papa ise, �stanbul'un alt�n musluklar�n� aç�k tutabil-
me çabas�yla Cem’i kaleden kaleye naklediyor ve �stanbul’dan devaml� ha-
raç kesebilmenin tad�n� ç�kar�yordu. Papa �nnocent ölünce yerine dönemin 
�talya’s�n�n en kanl� ailelerinden Borjiyalardan Roderica ald� ve VI. 
Alexandre ismiyle papal�k taht�na oturdu. �talyanlar Cem’i Alexandre zama-
n�nda da pazarlayarak Bayezid’den tehditle veya vaadlerle her sene sand�k-
lar dolusu alt�n almay� sürdürdüler. Fransa Kral� VIII. Charles, Cem’i kullana-
rak Kudüs'e do�ru bir Haçl� Seferi planlad�. �ehzadeyi ele geçirmek ve du-
ruma el koymak için Roma'ya girdi ve Papa, Cem’i krala vermekten ba�ka 
çaresi kalmay�nca �ehzadeyi Frans�z kral�na teslim etti. Ancak, bahts�z Cem 
Sultan bir ba�ka gurbette rahats�zland� ve birkaç gün sonra 1495’te ac�lar 
içinde k�vranarak can verdi. Papa, senelerce haraç kayna�� olan �ehzadeyi 
ba�kas�na yâr etmemi�, Kral’a vermeden önce zehirlemi�ti. 

Cem’i on üç y�l Osmanl�’ya ve �stanbul’a kar�� senelerce koz niyetine kulla-
nan Avrupa, �ehzadenin cenazesini bile para vas�tas� haline getirdi. Tabut 
yeniden �ehir �ehir dola�t�r�ld�. Cenazesi Bursa'ya getirilip defnedildi�inde 
ölümünün üzerinden dört sene geçmi� ve on üç y�l, karde�i Cem’in taht�n� 
elinden alaca�� korkusuyla ya�ayan Bayezid’e çok büyük bir hazineye mal 
olmu�tu. 

Olay örgüsünü toparlamaya çal��t���m�z eser boyunca kurguya e�lik eden 
belgesel anlat�lar, mektuplar, çe�itli tarihi kaynak ve kronik parçalar�, tan�k 
metinler olarak ak�� içinde yer al�r. �stanbul’un fethinden itibaren Fatih Sul-
tan Mehmet, fetih �uuru, inan�lmaz pazarl�klara konu olan Cem, Cem �airle-
ri, Bayezid, tarihi-co�rafi konumu ve önemiyle �stanbul, Bursa, Osmanl� ve 
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Osmanl�l�k kavram�, Anadolu ve Rumeli, Hristiyan Avrupa, tarikat yap�s�, 
konumu ve stratejileriyle Rodos �övalyeleri gibi konular çe�itli tasvir, çözüm-
leme ve diyaloglar e�li�inde sergilenmi�tir. 

Cem Sultan’�n insani özellikleri; a��r� duyarl�l���, zaaflar�, üstünlükleri, a�klar�, 
gurur ve pi�manl���, vatan hasreti, tutsakl���, sürgün psikolojisinin boyutlar�, 
olaylara ba�l� olarak yans�t�l�rken, ‘öteki’ ba�lam�nda Cem Sultan portresi, 
on üç y�l boyunca taht� elinden alaca�� korkusuyla ya�ayan (Ayvazo�lu 
1987: 171) Bayezid’e göre daha s�cak, olumlu ve ayn� zamanda trajik olarak 
çizilmi�tir. 

K�M KAZANDI? ba�l�kl� son bölümünün aç�l�m�nda ise ‘öteki’ bak�� aç�s�yla 
Cem Sultan’�n �ahs�nda ya�anan ve do�u-bat�, Osmanl�-Avrupa, müslüman-
hristiyan ikileminde dünya tarihini yönlendiren bu trajik hikayenin bir muha-
sebesine gidilerek; Osmanl� �mparatorlu�u’nun iki karde�in bu mücadelesiyle 
k�sa bir sars�nt� geçirmi� oldu�u, bu arada Rodos �övalyelerinin vakit kazan-
d��� ancak Fatih’in torunu Kanuni Sultan Süleyman zaman�nda hristiyanl���n 
do�udaki son siperi olan Rodos adas�n�n da dü�tü�ü ifade edilmi�tir. 

Akademik kimlikleri de olan ‘öteki’ konumundaki üç bat�l� yazar�n (�vo 
Andric, Vera Mutafç�yeva, Eduard Sablier) üç eserinde ‘öteki’ bak���yla yer 
al�� biçimini öne ç�kard���m�z Cem Sultan, bizim oldu�u kadar Bat�’n�n da ilgi 
oda�� olmu� ve ayr�nt�lar�yla vermeye çal��t���m�z bibliyografyada da görüle-
ce�i üzere çe�itli edebî eserlerin ve ara�t�rma nitelikli pek çok çal��man�n 
konusu olmu�tur. Eksikleri de olabilecek bu bibliyografik döküm, Cem Sul-
tan’�n ve ‘Cem Sultan Olay�’n�n yerli ve yabanc� bak��� aç�s�ndan farkl� za-
man ve düzlemlerde vazgeçilmedi�ini, defalarca ele al�nm�� ve i�lenmi� bir 
konu olarak önemini sürdürdü�ünü göstermektedir.  

Notlar: 
* �vo Andric;  

Saraybosnal� Katolik S�rp bir ailenin çocu�udur. 1892 y�l�nda Travnik’te (1686-1851 
y�llar�nda Bosna eyaletinin merkezi) do�ar. Babas�n� küçük ya�ta kaybedince annesi-
nin ailesinin ya�ad��� Drina k�y�s�ndaki Vi�egrad kasabas�nda geçen çocuklu�u ve ilk 
gençli�i, onun duygu ve dü�ünce dünyas�n�n geli�mesinde etkili olmu�tur. �lk ö�reni-
mini burada, orta ö�renimini Saraybosna’da tamamlar. Üniversite y�llar�nda politika-
ya ilgi duyarak Avusturya-Macaristan �mparatorlu�unun s�n�rlar� içinde ya�ayan Slav-
lar�n kurtulu� mücadelesine kat�l�r ve Devrimci Gençlik Örgütü ‘Genç Bosnal�lar’da 
yer al�r. Haziran-1914’te Avusturya veliaht� Ferdinand bu örgütteki gençlerden biri 
taraf�ndan öldürülünce, o da tutuklananlar aras�ndad�r. 1914/17 y�llar� aras�nda tutuk-
lu kald�ktan sonra sürgüne gönderilir. Daha sonra yar�m kalan üniversite ö�renimini 
tamamlayarak, akademik kariyer yapar... Yugoslavya devletinin kurulmas� üzerine 
hariciyede görev alarak II. Dünya Sava��’na kadar diplomatl��� ve edebiyat çal��mala-
r�n� bir arada sürdürür.. Sava� y�llar�nda Alman i�gali alt�ndaki Belgrat’da ya�ayan 
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yazar, sava� sonras�nda milletvekili olur. Yugoslav Yazarlar Birli�i Ba�kan� ve S�rp 
Bilimler Akademisi üyesi olan �vo Andriç, 1961 Nobel Edebiyat Ödülünü alm�� ve 
1975’te Belgrat’ta ölmü�tür. 

 

Edebiyata çevirilerle ba�lam��, 1918’de Hapishane An�lar�’n� yay�mlam��t�r. Bunu 
sürgündeyken yazd��� Ex-Ponto / Sürgünden Notlar adl� lirik yaz�lar� izler. Hikaye ve 
romanlar�yla edebiyat hayat�n� sürdüren Andriç’e as�l ününü sa�layan roman� 1945’te 
yay�nlanan Drina Köprüsü’dür.  

500 y�ll�k ortak ya�ant� ve yerel yap�lanmalardan kaynaklanan tarih, gelenek, göre-
nek, folklor ve dil ba�lar�yla s�k� s�k�ya ili�kili olan hikaye ve romanlar�nda konular, 
Bosna ve çevresinden al�nm��t�r.. Bosna tarihinin yan�nda; Osmanl� egemenli�inden 
sonra orada oturan Türklerin, müslüman ve ortodoks slavlar�n, katolik h�rvatlar�n, 
Fransisken papazlar�n, yahudilerin, Avusturyal�lar�n ve çevreyi haraca kesen haydutla-
r�n ya�ay��lar�, gelenek, efsane, sava�lar, kin ve ihtiraslar� eserlerinin dokusunu olu�tu-
rur. 

Türkçeye çevrilen eserleri; Drina Köprüsü (1962), Gün Batarken (1963) / Travnik 
Günlü�ü (1999), U�ursuz Avlu (1964), Bosna Hikayeleri (1965), Ver Elini Çocukluk 
(1978), Irgat Siman (1983), Ömer Pa�a (2004) 

* Vera Mutefçiyeva;  
Bulgar yazar�, 1929 y�l�mda Sofya’da do�du. Sofya Üniversitesi Tarih Bölümü’nü 
bitirdikten sonra Osmanl� Tarihi Bölümü’nde uzman oldu. Osmanl� tarihi alan�nda 
çe�itli ara�t�rmalar yapt�. 1965 y�l�nda yay�nlanan Üçüncü Selim adl� roman�yla büyük 
ün kazand�. �kinci roman� Cem Sultan, Vera Mutafç�yeva’y� daha ünlü bir yazar yap-
m��, Cem Sultan be� dile çevrilerek yay�nlanm��t�r. 

Bilimsel ara�t�rmalar�na ara vermeden, belgesel tarih roman� alan�nda da çal��malar�n� 
sürdüren Vera Mutafç�yeva’n�n ba�l�ca eserleri: Üçüncü Selim, Cem Sultan, Son 
�i�manovlar, �övalye, Klio ve Muza.. 

* Edouard Sabl�er; . 
Bir "Le Monde" yazar� olan Edouard Sablier, halen Frans�z Diplomatik Bas�n Kurulu-
�u’nun Onursal Ba�kan�’d�r. 1963-1969 y�llar� aras�nda ORTF’de Enformasyon Mü-
dürlü�ü’nde bulunmu�tur. Ayr�ca Europe 1’de kö�e yazarl���, France �nter’de ba�ya-
zarl�k yapan Sablier, De l’Oural ‘a l’Atlantique (Ural’lardan Atlantike, 1963), �ran, la 
poudri’ere (Barut F�ç�s� �ran, 1962), Le Fil rouge, histoire secr’ete du terrorisme (Terö-
rizmin Gizli Tarihi, 1983) ve L’Ecole française deu terrorisme (Terörizmin Frans�z 
Okulu, 1993) gibi önemli kitaplar�n da yazar�d�r. Edouard Sablier, Fatih Sultan Meh-
met’in en küçük o�lu Cem Sultan’�n hayat�n� konu alan DJEM SULTAN Le Prissonier 
de Bourganeuf /Perrin 2000 (Bourganeuf Tutsa�� Cem Sultan) adl� kitab�yla, 
Academie Française taraf�ndan tarih ve sosyoloji dal�nda “2001 Diane Potier-Boes 
Gümü� Madalya” ödülüne lay�k görüldü 
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Sultan Djem As Romantic Victim in Three                               
Western Works 

Assist. Prof. Dr. Nesrin TAGIZADE-KARACA� 

Abstract: Sultan Cem (Djem), who was called ‘Zizim’ by Europeans 
in the 15th century, is not only a historical personage but also the hero 
of a dramatic story which has often inspired Western writers and 
artists. His struggle for the throne with his elder brother, Bayezid II, his 
thirteen-year long exile and imprisonmet, his colorful personality, and 
his an original and interesting personality. 
This topic, which equally draws the attention of both the East and the 
West, also constitutes the beginning of our relationship with Europe. 
The topic, therefore, possesses political, diplomatic and historical 
signifiance. 
This study aims to evalute Sultan Cem and his life as exile in Egypt, 
Rhodes, France and Italy by analyzing three works by three European 
writers whose perspectives were that of the “other”. 
The works in ouestion are ‘The Damned Yard’ by �vo Andric, ‘Sultan 
Cem’ by Vera Mutafciyeva and ‘Djem Sultan: The Prisoner of 
Bourganeuf’ by Eduard Sablier. 
 
Key Words: The Ottoman Empire, The West, Sultan Cem, Exile, 
Narrative, �vo Andric, Vera Mutafciyeva, Eduard Sablier. 
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