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Fatih’in kültür ve 
san’at hayatına 
getirdiği yenilik

smnnlı Devleti, Bursa 
civarında yeni yeşer

meğe başlıyan bir tohum ha 
linde gelişmek üzere olduğu 
anlarda bile sade askerî mu
vaffakiyetler ve stratejik ba 
şanları kendisine kâfi göre
cek derecede lüzumsuz bir 
tevazu göstermeğe kalkı
şan bir topluluk değildi. O, 
çocukluk ve emekleme çağ
larında bile idare, ilim ve 
kültür sahalarında ilk çırpı
nışlarını ve gayretlerini ara
zisini genişletmek ve nüfu
sunu çoğaltmak hamlelerine 
muvazi olarak ilerletmeğe 
çalışıyordu.

mmhmiimhm— ij^ıııım iH H tN M u ■ y

Ahmet Hidayet REEL1
meşhur semtleri olarak on
ların isimlerini taşıyan yer
ler, Fatih devrinde dünya 
çapında yetişmiş Türk âlim
lerinden bize, eserleri gibi, 
kalmış birer ebedî hâtıra
dır: Molla Güranî, Molla 
Hüsrev, Molla Zeyrek.. Mi- 
rem Çelebi.. Ali Kuşçu ve- 
sire..

Orhan Gazi devrinde açı
lan medreseler ve yetişen 
müderrisler (profesörler), 
Yıldırım Beyazıt devrinde 
Adalet teşkilâtında göze çar 
pan tekâmüller inkâr edile- 
miyecek tarihi hakikatler
dendir. Fakat her iki bölüm
de esaslı ıslâhatın ancak Fa
tih Sultan Mehmet devrin
de hakkiyle icra edilebilmiş 
olduğu iddiasını hiç kimse 
reddedemez.

îstanbul'un Fatihi, böyle 
muazzam bir hârikayı yarat 
manın verebileceği yorgun
luğa kapılmadığı gibi, onun 
kamçılıyacağı kayıtsızlık ve 
gurur buhranlarına da tutul
madı. Fethin akabinde he
men bir kısım eski binalar
dan faydalanarak, bazılarını 
da yeniden yaptırarak her 
biri bugünkü yüksek mek
tepleri andıran medreseler 
kurdu. Bir müddet sonra Fa 
tlh Camiiyle birlikte onun 
etrafındaki sekiz medreseyi 
de diğerlerine ilâveten in
şa ettirdi.

O medreselerde ilâhiyatın, 
hukukun, idare ilimlerinin 
ve teknik bilgilerin zamana 
göre en ileri esasları ve na- 
zanyeleri okutuluyor ve bun 
lartn pratik bayattaki tatbi
katlarına att araştırmalar 
yapılıyordu.

nmdan, devlet adamlarından 
bazılarının da portrelerini 
çizmiştir.

Ne yazık ki ikinci Beya
zıt devrinde taassuba kurban 
olarak bu değerli eserlerden 
bir kısmı yırtılıp parçalan
mış, bir kısmı da yok baha
sına bâzirgânlara satılmış
tır. Aradan biraz vakit geç 
tikten sonra da Avrupalı ko
leksiyoncular tarafından alı 
nıp götürülmüştür. Şimdi 
onlar yabancı müzelerin en 
kıymetli parçalarını teşkil 
etmektedirler.

Fatih, başım, gözlerini ve 
kulaklarını sade doğuya çe
virmekle, Türklüğün oralar
dan feyiz ve irfan almasını 
sağlamakla dâ iktifa etmedi. 
Batıdaki «Renaissance — U- 
yanış» da dikkatini çekmek
ten geri kalmamıştı. Ne ya
zık ki Garp dilleri henüz Os- 
nıânlı münevverleri arasın
da lâyıkiyle yayılmamış ol
duğu için oradaki yazılı kül 
tür ve sanat kalkınmasından 
lüzumu kadar faydalanılanla 
dı, lâkin heykel ve resim 
gibi güzel sanatlara hayran 
olmak vş onları anlamak i- 
çin lisan bilmeğe hacet yok
tu. Heykeli memleket hudut 
ları içine sokmanın o devir
deki zihniyetle telif edilme
sine imkân yoktu. Hattâ 
resme muhabbet göstermek 
ye ressam celbetmck bile 
büyük bir cesaretti. Fattfh, 
harp meydanlarının o eşsiz 
kahramanı bu işte dc kendi
sinden beklenilecek derece
de cesur davrandı. Arada ce
reyan eden vızun bir ıtıücn-' 
daloden sonra nihayet Vene
dik Dukui iğiyle barış tesis 
etmişti. Padişah bunu fırsat 
bilerek evfonmct üzere olsn o- 
Kullarından birinin düğünü
ne Dukayı dâvet için gönder 
<Uği mektupU birlikte başka 
bir mektup duba yol İtmiş
t i  Duk*>Man «intan tasvir
leri yapmakta rmdur» bir 1-

Edebiyatımızın tarihini ya 
zan yerli yabancı bütün mü
ellifler Osmanlı Devletinin 
ilk kuruluş anlarından Fa
tih Sultan Mehmet devrine 
kadar yazı ve şiir sanatımız 
da halk zevkinin hâkim ol
duğu gerçeğini müttefikan 
kabul ederler.

Şehzade Süleyman Paşa 
ile birlikte Rumeliye geçen 
Gazi Fazıl, Birinci Murad 
devrinde yaşayan «Şeyhî». 
Yunu? Emre, Âşık Paşa, 
«Mevlud muharriri Süley
man çelebi», « Muhammedi- 
ye» sahibi Yazıcı Mehmet 
Efendi, Şeyhzade Ahmet E- 
fendi, hâlâ bugün milletimi
zin seve seve okuduğu, din
lediği nazım ve nesir sanat
kârlarıdır. On beşinci asır
dan itibaren Osmanlı edebi
yatında daha ciddi, lâkin ol
dukça suni bir hamle görü- 
lür. Arap Acem tesiri gerek 
tefekkür, gerekse edâ bakı
mından hâkim olmaya baş
lar. Dilde tabiîlikten tama- 
miyle ayrılan özentili bir iti
na kendini gösterir. Hayâl
ler incele kuvvetlene çok 
mübalâğalı bir şekil alır, za
rafetin gittikçe şatafatlaşmn- 
sına karşılık mazruf günden 
güne hüviyetinden v t kıy* 
metinden kaybeder. Ama, 
bunu mazur görmek gerek
t i r  ÇûnkU gövdeleşen koca 
— ^ ....

* Fethinden 182 sene sonra, Türklerin elinde tam bir raâmûre haline gelen İstanbul'un umumî görünüşü (1635).

Fetihten evvel Yıldırım'ın 
Istanbulu muhasara vakası
Âşık Paşazade tarihi İstanbul fethini nasıl tasvir

aracahisar ve Eskişe- 
hir’de Osmanlılar adı

na ilk hutbenin okunmasın
dan henüz doksan yıl geçmiş
ti. Doğu Akdeniz’de Türk hâ
kimiyeti süratle ilerliyordu. 
Yıldırım Beyazıt Osmanlı hu 
dutlarını Balkanlarda Tuna 
kıyılarına ve Arnavutluk dağ 
larına, Anadolu’da da Toros- 
lara ve Fırat kıyılarına var- 
dırmıştı. Türk topraklan bu
günkü Türkiye genişliğini 
bulmuştu.

Memleketin ortasında kü
çük bir nokta gibi duran Bi
zans İmparatorluğuna, bu ya
bancı hâkimiyete son verile- 
memesinin hikmeti bir türlü 
anlaşılamıyordu. Bu hal Ga
ziler arasında bir takım dedi 
kodulara da sebebiyet veri
yordu. İstanbul şehrinin muh 
kem sûrlarının arkasına çe
kilmiş olan BizanslIlar ise et
rafa adamlar gönderiyor, ka
radan ve denizden gelecek 
yardımları bekliyor ve onla
ra güvenerek mukavemet e- 
diyordu.

İlk defa kendini Rum ikli
minin Sultanı olarak ilân 
eden Yıldırım Beyazıt, eski 
ticaret ypllarnyutt canlan m ıy a

İstanbul surlarını fethinden sonran göstere bir tablo.

Yazan t

Prof. Dr. Hamit Sadi Selen i

etmektedir
hikâyesi de buna târiz idi.

Timur vakasından İstanbul 
fethine kadar geçen yarım n- 
sırlık zaman içinde Doğu Ak 
deniz Türk hâkimiyeti bir 
çok sarsıntılara uğradı, sal
tanat kavgalariylc beraber 
zıt fikir cereyanları memle
keti sarstı. Bununla beraber 
fetihler durmadı, fakat daha 
ziyade İdarî ve malî teşkilâ
ta ehemmiyet verildi; ordu 
tensik edildi.

Devlet kuvvetlenir kuvvet 
lenmez İstanbul’u kuşatma 
hareketi yeniden şiddetlendi. 
Her fırsatta İstanbul civarın
daki köyler alınıyordu.

Çelebi Sultan Mohmed’in 
yaptırdığı binalara ve tesis
lere vakfedilecek köy lâzım 
olduğu zaman :

I—J alk etti, Sultanım bu 
denli kenarında havli 

köyler vardır ki M ünlünün 
vilâyetinin İçindedir, fak:U 
İstanbul'undur. İtildi, filerine 
lefker gönderdi, birisi Gebre* 
dir, Uereke’den yuk.ırı kafir 
gördü kim leşker gelir hk.ırı 
bıraktı, İstanbul’a kaçtı. İti- 
rl etki Gebredir, o cenk etil,
ini yağma ettiler, aldılar, ev

*---------- ------------  - _______________________________________



iLgür uoyıe üimaaayuı, jja- bir müddet kaimak Ve çalış das., küçük bir hükûmethT Da5iacug1' naiKm Aw k . hâki-
mak üzere İstanbul'a «izam» samimî ve tâsavvufî ifade-tih’in meşhur kanunnamesi- 

nin vücut bulmasına imkân 
var mı idi?

ını-riea ediyordu.

Fatih, müsbet ilim pren
siplerinin devletin bekası, 
milletin refahı bakımından 
hayatî birer temel olduğunu 
anlamakla da kalmamıştı. 
Kafasındaki bu yüksek an
layışla birlikte onun ruhum 
da sanat ve edebiyata kar
şı tatmini güç bir sevgi, hat
tâ bir aşk ateşi yanıyordu.

sini andırmaktan çâresiz u- 
zaklaşacak ve mütemadiyen 

sun’î de olsa —titizleşecek 
ve yükselecekti.

Fatih, bizzat yazdığı şiir
leri «Avnb müstear adiyle

Şu anda hazarlarımızda 
yüzünün hakikî ifadesini ve 
çizgilerini - yaşatan resminin 
orijinalini teşkil eden meş-

, , , r hur madalyonu da.vücude mıIKI™_ anıvıp
anlamakla da kalmamıştı, «etlrmis olan  ressam  Gentile • w v m »  m u sıed r au ıyıe
K afasındak i Ku v ü k sek  an - maipressam cem ile ımzalardl> Yukarıda da kay
K afasındaki hu vuksr.k an Bellini, işte Osman ı devleti. dettiğimiz veçhile devrinin

hizmetine bu suretle girdi.. şairleri bazı Acem şairleriy-
Fakat, sanatkâr Bellini, Orta Eşyalı Türk şairi Ali 

Fatih tarafından kabul edi- ^jr JNevai yi taklit hususun-
Çünkü ^Padişahın WzzaV*ken len ilk balyan ressamı de- da adela Mucirleriyle yarış
dişi de şairdi, kendisi de â- ğildi. Ondaıi onbeş yirmi yıl ederlerdi. Türk şiirinde Lı- 
limdi. Bilginlerle, sanatkâr- önce diğer bir İtalyan res- rizm - bilinerek veya bilinmi-
larla, şairlerle oturup konuş samı, Matteo di Pasti de yi- *erek * ekseriyetin kendim
maktan, onlarla sohbet ve ne Padişahın talebi üzerine 
münakaşa temekten sonsuz İstanbul’a gelmiş ve bir ki
bir zevk duyardı. sim eserler meydana getir

mişti. '
Devrinin büyük âlimleri

ne, şairlerine işgal ettikleri Fatih’in son derece muvaf 
devlet makamlarına ait maaş fak olmuş ilk portresini res- 
lardan başka «kayd-ı hayat» meden Bellini fırçasının 
şartiyle ayrı tahsisatlar ver

kaptırdığı edebî mektep oldu. 
Necati, Zati, kadın şairler
den Mihri ve Zeynep, Fatih’ 
in veziri Ahmet Paşa hep 
bu cazibeye tutuldular. Fa
tih devrinin nesir ve nazım 
da diğer kahramanlan ara
sında yine vezirlerden «Ta-

dirirdi. Hintli «Hacei Cihan» 
Fars şairi Molla Cami gibi 
yabancı üstadlara bile yılda 
biner dukalık atiyeler gön
deriyordu.

Padişahın ilim ve sanat er

mahsulünü tamamlanmış bir zarruname» sahibi Sinan Pa 
halde Padişaha arzedince, şa ile Destanı Hamdi’nin. 
hükümdar o kadar sevindi Cemalî’nin, Gülşenî’nin i- 
vo coştu ki, bütün protokol simlerini zikretmeden geç- 
kaidelerini bir tarafa atarak mek haksızlık olur, 
ressamın boynuna sarıldı ve
onu alnından, yanaklarından Bununla beraber, Fatih

devrinin sanat ve tefekkür
babını bu şekildeki himayesi §‘ P §‘ P P tarihine ait ciltler doldura
n sa  bir müddet içinde belli Bellini, Padişahın emrin- cak tafsilâtı şu bir kaç sütun
başlı Şark ve İslâm «Erudit de kaldığı müddet zarfında içine sığdırmanın imkânsız- 
— Mütebahhir» ve sanatkâr- İstanbul’un her tarafını do- lığını okuyucularım elbette 
larının İstanbul’da toplan- laşarak enteresan manzaralı teslim ederler. Maksadımız 
malarına sebep oldu. Kahi- yerlerinin ve tarihî âbidele- 500 üncü yılın kutlanması 
re ve Bağdad gibi eski doğu rinin resimlerini yapmıştır, dolayısiyle o yılların fikrî 
ilim merkezleri yavaş yavaş Bundan maada saraydaki Fa faaliyetlerine dair başlıca 
ehemmiyetlerimi kaybetme- tihin hususî dairesinin du- hatları üstün körü çiziver- 
ye başladılar. varlarını nakışlar ve tablo- inekti. Ona muvaffak olabil-

Bugün hâlâ İstanbul’un larla süslemiş, saray erkâ- dikse ne mutlu!

miyeti altında az çok refaha 
kavuştuğu şu sırada gazile
rin arzusuna uyarak İstanbu- 
lu sıkı bir surette kuşattı 
(1391 -— 1395) ve hücumlar
da bulundu. Bunun üzerine 
Batı Hıristiyan âlemi hareke 
te geçti.

Macar krallarının idaresi 
altında büyük bir Haçlı Or
dusu Balkanlara doğru yürü
dü. 1396 daki Niğbolu zafe
riyle bu yardım hareketi ön- 
lendikten sonra tekrar İstan
bul önlerine gelerek hücum
larda bulundu.

Bu defa da fetih mümkün 
olmadı ise de Karadenizden 

* gelecek yardımları durdur
mak üzere Anadoluhisarı’nm 
yapılması, İstanbul şehri için 
de bir Türk mahallesinin ku 
rulması gibi neticeler elde 
edildi. Bununla beraber gazi 
ler pek tatmin edilememişti. 
İstanbul fethine başlangıç ol
mak üzere yapılan bu ablu
ka ve hücum hâdiseleri o dev 
rin vekayinâmelerinde şu şe
kilde geçer :

6

Msşhur l n t a l l â r t i  e*ki h iü  re  uaakUugörtuıeu etki İstanbul

ayezıt Han azim leş- 
ker cemetti. Gelibolu- 

dan Edirne’ye vardı. Niyet 
ettiğim Engürus (Macar) vi
lâyetine gaza ede. Bu taraf
tan İstanbul’un bir casusunu 
tuttular. Elinde kâğıdı dahi 
var, Engürus’a vara haber e- 
dekim, Türk senin üzerine 
vanyor. Gafil ^m a. Casusu 
tuttular Bayezıt Han’a getir. 

$ diler. Casus, bundan önce de 
8 haber göndermişlerdir, diye 
•» doğruyu söyledi.

Beylerbeyi Kara Timurtaş 
paşa eder « Ey Sultanım, va
cip budurkim evvel İstan
bul’a düşesin, bu İstanbul’un 
kâfiri gayet müfsittir, vilâ
yetlerimizin arasında bu kâ
fir neyler? Alaşehri fethettik 
bunu dahi fethedelim.» Han 
dahi kabul etti. Geldiler, İs
tanbul üzerine düştüler. De
nizden karadan kuşattılar. 
Bir nice yerden mancınıklar 
kurdular. O zamanda çok top 
olmazdı, top kesreti Sultan 
Murad oğlu Sultan Mehmet 
Han zamanında oldu. Elha
sıl İstanbul’un hisarını bu
naltmışlardı. Nagâh bir ha
ber geldikim «Engürus Tuna 
suyunu geçti, Sofya’ya yürü
dü* dediler, öyle olunca 
mancınıkları ateşe urdular.

İstanbul ablukasını gevşet- 
miye sebep olan bu harp bü
yük bir Haçlı Ordusuyla ya
pılıyordu ve çok kanlı ol
muştu. Konumuzla ilgisi çok 
olan bu muazzam seferin de 
hikâyesi şu şekildedir : 

«Yürüdü, Alacahisar (Nlğ- 
bolüT nevahlsinde karşıladı 
v« buluştu KAflr kim lahuu

leşkerin gördü, kendi leşke- 
rin iki bölük ettiler ki İslâm 
leşkerin araya alalar. Bundan 
önce leşkeri İslâm da iki bö
lük olmuştu. Gaziler hücum 
edip kâfirin üzerine yürüdü- 
ler. ol kâfirler gazileri a- 
raya aldılar hemen Beyazıt

Han dahi hazırdı, kâfirin ar
dın aldı. Kâfir gördü kim da- 
ha islâm leşkeri varmış he
men kaçmağa yüz tuttular.

Gaziler önlerindeki kâfiri 
bastılar, Allahın inayetiyle 
ol kâfir leşkerin şöyle kır
dılar ki, kırmaktan usandılar,

ve iki taht!

Son Bizans. Kayseri Kostantin.

I ki yıl aralıkla iki şehir- 
* de, iki hükümdar, iki 

hükümetin başında iki tahta 
oturmuşlardı.

İki şehir hangileri İdi?
Bu iki şehirden biri İs

tanbul, öteki Edirne idi.
Bir şehir ki, ona (Şehir

lerin Kraliçesi), (yed-i İlâhi
ye mevdu şehir) demek âdet 
olmuştur. Eski bir tâbir ile bu 
şehir, Rub’u meskûn’un mer
kezinde ve en ımıtena bir

noktasında idi.
Belki de hiçbir şehrin ta

rihi, bu kadar velveleli, bu 
kadnr esrarlı, entrikalı, bu 
kudur şaşaalı vc nihayet bu 
kadar felâketli günler görme
miştir.

Bu şehrin mayası ihtiras, 
zevk, entrika ve ihtişam ile 
yuğurulmuştu. Orada her şo 
ye para ve zevk hâkimdi.

Orada entrika günlük ve 
(Sonu 3 ncik «a) fada)

esir etmeğe başladılar. Kara 
Timurtaş’m oğlu vardı Umur 
Bey dirlerdi bu uğraşı fakire 
o haber verdi. Bizim kendi 
halkımız içinde esir iki bin
den ziyade idi derdi. Elhasıl 
Rumeli ve Anadolu’nun hal. 
kında esirslz kimse kalmadı 
ve Engürus’un kralı güçlükle 
kurtuldu, yalnız kaçtı, gitti.

İstanbul’u kurtarmaya ge
len bu büyük Haçlı seferini 
bu şekilde bozguna uğrattık
tan sonra Türkler tekrar İs
tanbul önüne geliyorlar. Yıl
dırım Beyazıt’ın ikinci İstan
bul muhasarasını da yine Â- 
şık Paşazade’den dinliydim:

H  eyazıt Han Bursa’dan 
göçtü. Boğazkesenin, 

yâni İstanbul Boğazının en 
dar yerinin üst yanında bir 
hisar yaptı, Güzelcehisar der 
Ierdi. Hisar kim tamam oldu. 
Erkudu. İstanbul Tekfuruna 
haber gönderdi kim, tiz hisa 
rı boşalt bana vir ve illâ iş- 
te üzerine vardım, dedi.

Ali Paşa Hünkâra vardı. 
Gayet temelluk etti İstanbul 
Tekfurundan (Tekfuru koru
du). Elhasıl Hünkârı razı ey 
lcdi kim İstanbul’un içinde 
Hünkârın kadısı otura ve bir 
mahalle mescidi ola, yılda 
on bin florl lıaraç vere, bu 
tarik üzere sulh olundu. Ta
rakçı Yenicesinin ve Göynük 
hisar halkını İstanbul’a getir 
di, bir mahalle etti ve bir 
mescit yaptı ve kadı dahi 
nasbetti, mesalihi müsllmini 
o kadı görürdü, kâfir Müslü- 
ıııana hükmetmezdi.

Beyazıt Han’a Timur var. 
tası vâki oluncak Tekfur o 
mahalleyi sürdü vc o mescidi 
yıkü şimdiki demde ol halk
tan Tckfurdağmda köy var
dır. Göynüklü derler.

Yıldırım Beyazıt’m İstan
bul fethi teşebbüsleri bir çok 
sebepler dolayısiyle katileşe
medi araya Timur vakasının 
girmesi Bizans’a yirmi yıl 
kadar nefes aldırdı ve İstan
bul fethini tam yarım asır 
geciktirdi.

Gaziler arasında fethin u- 
zaması, o zamanın nüfuzlu 
vezirlerinden olup, ilk devrin 
hariciye vekilliği vazifesini 
gören Ceııderelilerin, tüccar 
zümreyi, dolayısiyle Bizanslı 
ları korumasından ileri geldi
ği fikri vardı. Daima tekrar
lanan içi altın dolu balıklar

Birinci sahifemizdeki büyük üç tenkli tablo 
Fatih Sultan Mehmet İstanbul surları önünde

------------ - --------------- ----  f V I M A I V l r

Biri de Danca'dır. O alıitle 
verdi, ânı da imârete vakfet
tiler. Biri Pendik’dir, kâfiri 
İstanbul'a gitti. Elhasıl deniz 
kenarındaki bu kâfir hisar 
«k lan  vardır şimdiye kadar 
gâh müslümana gâh kâfire 
dönerdi.

İkinci Muradı zamanınd1 
İstanbul'a karşı mücadele şid 
deflendi. 1423 denberi Vene
diklilerin BizanslIlardan sa
tın aldıkları Selanik fethedil, 
di. Kumandanlarından bi ». 
Mora’ya gönderdi. Kendisi ce 
Bosna ve Arnavutluk’da mu
harebeler yaptı. Eflak beyini 
vergiye bağladı.

Ümitsiz bir halde bulunan 
Bizans İmparatorluğunun e- 
linde, Silivri ve Terkos civarı 
ile Aynaroz kalmıştı. Hırisli- 
yanlığın BizanslIlara yaptığı 
son büyük yardımı Türkler 
1444 de Varna meydan mulıa 
rebesi ile önlediler. Atina du
kalığı Türklerin eline geçli. 
Mora Prensliği de vergiye 
bağlandı, Hunyadi İkinci Ko- 
sova meydan muharebesinde 
bozguna uğradı (1448).

Aıtık Bizans İmparatorlu
ğu tamamiyle İstanbul duvar 
larınm gerisine çekilmişti. 
Sadece deniz yoliyle gelecek 
yardımları bekliyerek muka
vemette devam ediyordu. İ- 
kinci Murad Edirne’de vefat 
edince babasının arzusu ile 
evvelce kısa bir müddet d.ev 
İçtin başına geçmiş olan İkin 
ci Sultan Mehmet bu defa »la 
ha tecrübeli olarak idareyi 
üne aldı.

Sultan Mehmet, vaktiyle 
Yıldırım Beyazıt’ın ihmâl Yt- 
tiği Anadolu hudutlarını do
laşarak bu tarafı emniyet al
tına aldıktan sonra İstanbul 
fethi hazırlıklarına başladı. O 
devrin vekayinâmeleri İstan
bul fethini diğer meydan .mu 
hnrebelerine nazaran gecik
miş bir vaka gibidir. 
Aşıkpaşazadc tarihinde de 
aynı şekilde geçer :

F  Sultan Mehmet
gazi döndü keıull vilâ

yetine (Manisa) ya girdi n*v lo 
di? Dilediğim Gelibolu’n,,n
Kümeline geçe, ettiler, devlet 
lu Sultanım Gelibolu boğan- 
na kâfir gemileri geldi. Bu
nun üzerine Hünkâr doğru 
Kocaeli’ne geldi. İstanbul’un 
uşt yanında Boğazda Güzelce 
hisar’a kondu. Anası geçtiği 
yerden Rumeli’ne geçti b lu -  
nn karşısına kondu. Halil V« 
ça.va «Lala buraya bir hisar 
gerektir, dedi. Elhasıl orada 
bir hisar yaptırdı.

Rumelihisarı tamam olun> 
ca «Akçaylıoğlu Mehmet Be
j i  gönderdi kim «Tis var, u 
taabuTun k a r  sını yaptır tor 

(Somı 3 ıKil sayfada)



I

Fatih Sultan
Mehmedin Saitli

Fatih şiirlerinde CfAvn?„ mahlâsını 
kullanırdı kendi ismini koymazdı

/

Şiirlerinden bir kaç örnek
E 1 atih olan Sultan Mehmet, kumandan olan Sultan
* Mehmet, inkılâpçı olan Sultan Mehmet’in bir de şa

irliği vardır.
Osmanlı padişahlarımn ekserisi şiir yazmışlardır. Di

vanları olanlar vardır.
Bir kaç lisana vâkıf olacak kadar kuvvetK bir kültüre 

malik olan, devrinin bütün ilimlerine vukufu ile şayanı 
hayret bir zekânın sahibi bulunan Fatih’in şair olması hay 
ret edilecek bir şey değildir. Bilâkis gayet tabiîdir.

Klâsik edebiyat âleminde şairlerimizin mahlâs kul
lanmaları bir teamüldür. Fatih de bu teamüle uyarak Av- 
ni mahlâsını kullanmıştır.

Fatihin divanını son zamanda derin bir vukufla yeni 
harflerle neşreden Kemâl Edip Ünsel’in kitabından Fa
tih’in bir kaç şiirini buraya dere etmekle, bize İstanbul u 
hediye eden Büyük Fatihin ruhunu taziz etmeyi bir borç 
biliriz. ı

Sâkiyâ mey vir ki bir gün lâlezar elden gider 
çün irür fasl-ı hazan bağ-ü behar elden gider 
Her nice zülıd-ü salâha mayii olur harınım 
Göreli günce ol uigâr İhtiyar elden gider 
I içereni bad-ı sabayile gubar eljleıı gider.

Bir şaha kalanı kim kulu sultan-ı cihandur 
Mihri ruhi şems-i feleke nur-feşaııdur 
K.ıtlürnc ya müjgânı ya tîri sebep olmuş 
Çim üldüriscr tir heman tiğ lıcmandur 
Zülfün şcb-I kadr oldı kaşım id hilâli 
Vasim deın-i id oldı firakun remezandur 
Ol Yusüf-i hüsn urdi dile nize-i hecri 
Canımu alan nîze değül belki siııandur 
Avni gözi Mahmud şehin bnkduğı bu kim 
Mülkin dahiler zabt ider ana nigerandur 
Yii/ün nıelı-i id u ser-l zülfün şeb-i esrar 
Gamzen yed-i Musa leb-i lâ’lün dem-1 İsa 
Bu hüsn-i lludar ki Huda sana virübdür 
Mâııi-i cihan yazmadı tasvirüne hemta 
Alnun kamerine yüzün ayına müşabih 
Bunca göz ile görmedi bu çarh-ı muallâ 
Şol câm ki nûş eylemişcnı bezm-1 gamünde 
Bir sade lıababıdur anun günbed-i hazra 
Avni seni medh eyledi çün tarz-ı gazelde 
Malim, didi yüzüne vü arzuna muamma.

tki hüküm dar, iki taht
(Eaıtandı 2 inci aayfada)

mutat yvkayıdendi.
Orada zindan, işkence, göz 

oymak, hükümdarları parça 
parça etmek vukaâtı âdi ye
dendi.

Orada lüks, tabii ihtiyaçtı. 
Orada tezvir ve itura A- 

deti san ye hükmünde idi.
Ve emra bu şehir ne ga*> 

_______ ________ - —

selerle, ziynet içinde parla
yan garip giyinişleriyle bir 
yığm saray insanları sıra
lanmıştı.

Yalnız bütün bu ihtişam, 
geçkin bir kadının tüllen
mesi kabilindendi. Dış yal
dızlı, fakat iç boştu. Ve tah 
tın oturduğu temel tamamen 
çürümüştü.

— -̂---- -...

Ulubatlı Haaan’in nurlarda üstüm» Fatih’in bayrağını diktiği kule

İstanbul'un Fethi
ve Fatih Sultan Mehmed’in fethi

m n / o / ı  j / ı n  i±hh g  Tf îti î_A’n a m

Bir Y ıld ız  
doğuyor

"| 428 senesi...
*  Osmanlı ülkesinde a- 

mansız bir hastalık hanuman 
lar söndüren ve her tarafı 
kasıp kavuran müthiş bir 
hastalık hüküm sürmekte 
idi.

Geniş ülkede bir matem 
havası esiyordu. Kimsenin 
yüzü gülmüyor, kimse, bir 
dakika sonra hayatından e- 
min plamıyordm

Şehirler, kasabalar, köyler 
üzerine sanki bir kâbus çök
müştü.

Devrin değerli devlet a- 
damlarından, hükümdar ha
nedanına mensup kimseler
den bir çoğu, bu amansız 
hastalığın t.esiriyle vefat et
mişlerdi.

İkinci Sultan Murad çok 
üzgündü. Her gün en yakın
larından, en çok sevdiklerin
den bir iki kişinin ölüm ha
berini işiterek müteellim o- 
luyordu.

Bu korkunç hastalık, ol
dukça uzun bir müddet de
vam etmişti. Tamamen boşa 
lan köyler vardı.

Bu matem günleri sürüp 
giderken iki hâdisenin vel- 
veleli haberi yayıldı. Ülkeyi 
dolduran halk, bu önüne ge 
çilmesi imkânsız âfet karşı
sında tamamen çâresiz kal
mıştı. Ne yapacağını, neye 
güveneceğini, kimden medet 
umacağını bilemiyordu.

Bir tek sığınacak yer kal
mıştı. O da Cenabı Hakti.

Ve halk, durmadan dua 
ediyordu.

Böyle felâketli anlarda 
insanların inanma kaabiliyet 
leri şayanı hayret derecede 
artar.

Her gün yeni bir haber çı 
kıyor, her gün inanılması 
güç rivayetler dolaşıyordu.

İşte halkın bu inanma kaa 
biliyetinin en fazla arttığı 
sırada, iki haber, fasıla ila 
bütün ülkeye yayıldı.

Birinci haber..
Hükümdar SultanMurad’- 

ın bir erkek çocuğu doğ
muştu.

Ve, uzun zamandanberi dc 
vam edip gelen ve veba deni
len bu korkunç âfet o gün
lerde artık şiddetini kaybet 
inişti. Yavny yavaş Türk 
ülkesinden çekiliyordu.

Sâri hastalık hükmünü iç.

nin o sırada,, o en ümitsiz 
, en çâresiz zamanda doğuşu 
garip rivayetlerin süratle ya 
yılmasına sebep oldu.

Genç bir şehzade doğmuş
tu.

Ve veba denilen âfet şid
detini kaybetmişti.

Ağızdan ağıza herkes, bu 
Allahın tabiî âfetini, yeni 
doğan çocuğun uğuru olarak 
kabul etti.

Bir anda küçük şehzade 
ülkenin her tarafında şöh
ret buldu.

Bu, uğurlu bir çocuktu.
Memleketine saadet getir

mişti.
Halk, böyle söylüyor ve 

buna inanmaktan garip bir 
zevk duyuyordu.

Kısa bir müddet sonra 
veba, büsbütün kayboldu. 
Memleketin eski neşesi yeri
ne geldi ve şehzade Mehmet 
uğur getirdiği baba ocağın
da büyümeğe başladı.

Bir sene ancak geçm>li.
İkinci bir hâdisei tabiîye, 

Osmanlı diyarını velveleli 
bir şekilde çınlattı. Bu hâ
dise, herkesin görebildiği, 
doya doya seyrettiği muhte
şem bir semavî hâdise idi.

Bir yıldız doğmuştu.
Fakat bu, her gece görü

len yıldızlara benzemiyor
du. Baş kısmı çok parlak, ve 
kuyruk kısmı saçaklı ve u- 
zun bir kuyruklu yıldız- 
dı.(x)

Osmanlı ülkesinin mavi 
semalarında, bilhassa ikindi
den sonra bu muhteşem gök 
yüzü hâdisesi görülmekte i- 
di.

Yıldız, sanki akşamları, 
Bizans sûrlarının üzerinde 
batıyor gibiydi.

İnanılmıyaeak rivayetler 
bir kere daha ülkeyi dolaştı.

Bu yıldız, genç şehzadenin 
talihi idi.

Genç şehzadenin talihi de, 
bu yıldız gibi parlak olacak
tı.

Halk, böyle istiyordu, boy 
le inanıyordu.

Müstakbel İstanbul Futi- 
hinin doğuşu, işte böyle ga
rip iki hâdisei tabiiye üe 
mütcralık olmnştu.

(t) Bllhesap bu jrıhfttın, 
her uy vf,vr.-k a.r.' .'»kın



—rip »umur geynnıe.ıuı.;n.-----
28 kere muhasara edilmiş- 

ti. Muhtelif millelter, tam 
yirmi sekiz kere bu, tarifi 
müşkül muhteşem şehri mu
hasara etmişlerdi.

Fakat şehir hiçbir vakit 
devamlı olarak başka bir 
mi) letin eline geçmemişti. Vâ 
kıa Lâtiner, bir zamanlar Av- 
r ıp a ’dan şuursuz bir yığın 
halinde şarka saldıran haçlı 
orduları, Bizansm füsunkâr 
ufukları önünde irkilmiş, asıl 
maksatları olan mukaddes 
Kudus şehrinin yolcuları bu 
esrarengiz bir cazibeye 
malik olan şehrin câzibesine 
kapılarak surları aşmışlardı.

Şehir Lâtinlerin eline mu
vakkaten geçmişti.

Bu şehir o zaman yakıl
mış, yıkılmış, soyulmuş, bin 
yıllık âbidelerinden pek ço
ğu tahrip edilmişti.

Bizansın tarihinde bu bi
rinci fetih, en acı bir hâtıra 
olarak kalmıştı.

Ayasofya ve Kora kilise- 
leri ile, Velâkerna, Jüstinyen 
Bukaleon saraylariyle, Hi
podromu, dikili taşı ve sirk
leriyle, nihayet çift katlı sur
ları ile bu şehir, tam bin yıl 
insanlığın hayâlinde bir efsa
ne kahramanı gibi dal gala n- 
mıştı.

Bu şehir, Bizans’tı, Istan- 
buduî...

İkinci şehir hangisi idi?
Bu ikinci şehir Edirne i- 

di.
Balkonların eteğinde bir 

gehir.. Bir şehir ki, kendisi 
eski olsa dahi yeni, hareketli, 
heyecanlı bir milletin elinde 
idi.

Bu şehirde her şey, genç
liğin, heyecanın, asaletin e- 
linde esirdi. Bu şehirde dedi
kodu, entrika, ihtişam yoktu. 
Sokaklarda göğsü ve alm 
yukarıda, tunç renkli kahra
manlar dolaşıyordu.

Bu şehirde yalnız gür ve 
tok sesler işitiliyordu. Bu 
şehirde Bizans’ta olduğu gibi 
kulis arası entrikaları, arka 
dan vurmalar, tezvir ve ifti
ra yoktu.

Bu şehirde her şey açık
tı, mert idi.

Bu şehirde yalnız orta As
ya’dan beri gelen küs ve ne- 
kare sesleri ile gülbank ses
leri ufuklara hâkimdi.

Hitansın karşısında olan 
bu şehir Edirne idi.

İşte iki şehir, iki paytaht..
İki şehir... İki taht vardı.
Biri bin yıllıktı. Bin yıl 

durmadan »üslenen, ihtişam 
İçinde pırıl pırıl yanan bir 
taht.. Som altından yapıl
mış dört ılHun üzerina ren
g in  nk kıymetli taşlarla süs
lenmiş bir taht.. Ve bu tah
tın etrafında muhteşem elbi-

İkinci taht Edirne’de idi.
Fazla süslü değildi. Mü- 

tevazıdı. Fakat mağrurdu, a- 
sildi, mânâh idi.

Bu taht fazla ihtişama, 
zahirî süse muhtaç değildi. 
Onda, gençliğin bütün tara
veti, zindeliği âşikârdı.

Bu taht yaldızlı değildi, 
fakat temelleri granittendi. 
Türk milletinin bazuları ü- 
zerine kurulmuştu.

Bu taht, Türk milletinin 
kurduğu Osmanlı Devleti 
tahtı idi.

İki şehrin iki tahtına, iki 
sene aralıkla iki hükümdar 
oturmuştu.

Biri 1449 da Bizans tahtı
na,

Diğeri 1451 de Osmanl; 
tahtına...

1449 da Bizans tahtına o- 
turan, bir imparatorluğun so
nuncusu idi.

1451 de Osmanlı tahtına 
oturan, bu yeni imparatorlu
ğun birincisi idi.

Sonuncu olan, 45 yaşla
rında bulunuyordu.

Birinci olan ise daha Öm
rünün baharını yaşıyordu. 
Yirmi bir yaşında idi.

Bunlardan biri, bin yıllık 
Bizans’ın son hükümdarı 
Kostantin Dragazes, öteki 
genç bir devletin, genç bir 
hükümdarı olan İkinci Sul
tan Mehmet’ti.

Kostantin’e hükümdarlık, 
More kıtasının meşhur şehri 
olan İsparta’da tebliğ olun
du.

İkinci Sultan Mehmet, hü
kümdarlık haberini Manisa’
da aldı.

Kostantin, imparatorluk 
tacını 1449 yılının kânunu
sani ayının altıncı günü başı
na giydi. İmparatorluğu teb
liğe giden heyet yeni hüküm 
darı tebrik etmek için birbi-, 
rini çiğnedi.

İkinci Sultan Mehn.v Ve 
hükümdarlık Manisa’da teb
liğ olundu.

Hiçbir şey yok.
Genç hükümdar, galiba o 

günü bekliyordu.
Haberi alır almaz kühey- 

lanın sırtına atladı. Dönüp 
Manisa şehrine bir kere ol
sun bakmadı. Gençliğinin en 
ateşli ve heyecanlı günlerini 
geçirdiği yeşil Manisa’nın, 
sarayının bütün hâtıraları 
bir anda geride kaldı.

«Beni seven arkamdan 
gelsin!..s

Dedi. Ve altındaki kühey- 
lonı mahmuzladı.

İki hükümdar ve iki taht 
arasındaki fark..

Birinde ihtiyarlığın ağır
lığı,

Diğerinde gençliğin heye
can ve enerjisi

m* w «v s *****s  *
356 yılında Rumeliye ayak 

1 basan Türk Orduları 
mukadderatlarını bağlıyacakları 
bd güzel Ülkeyi ele geçirdikçe 
İsistanbul Anadolu ve Rumeli- 
nin ortasında mahzum kalm.ış 
güzel bir kale gibi kaldı. Bu Gü
zel Şehri zabtetmek ve Türk di
yarının paytahtı yapmak zamanı 
gelmişti. İşte Türkler tarafından 
İstanbulun fethi XV. Asrın en 
mühim haiselerinden biri olma
sına bu yönden sebep olmuştu, 
cede umumî bir şöhrete malik 
olmuştur.

Rumelihisarı’nı yaptıdıktan 
sonra Mehmet II. İstanbul’dan ka 
çan bir Macar mühendisine bü
yük toplar imal ettirdi. Toplar 
(180.Kg.) ağırlığında ki taş 
gülleleri bir mil mesafeye atı
yordu. Bu devasa topu çekmek 
için (50) Çift idi Topun bakımı 
ve kullanılması için (700) kişiye 
ihtiyaç vardı. Mehmet Il.nin bu 
büyük hazırlıkları karşısında 
dehşete kapılan ve Şehirlerinin 
ağıza dolaşan meşum kehanetleri 
düşeceğini hisseden halk ıızun za
mandan beri aralarında ağızdan 
hatırlıyorlardı.

Türklerin İstanbula (Topka- 
pı) ve (Yedikule)ye açılan ka
pıdan gireceklerini bildireü bir 
kehanete istinaden, bu iki kapı 
duvarla örtülmüştü.

(Morenus) isminde bir azize 
atfedilen bir kehanete göre (Ok
larla teçhiz edilmiş bir kavim 
İstanbulu alacak ve halkını mah 
vedecektir. Müslümanlara gelin
ce, Muhammedin eshabına söyle
diği şu cümle ile moralleri yük
selmişti.

(Bir tarafı kara, iki tarafı 
deniz olan bir şehirden bahsedil
diğini işittiniz mi ?

— Evet Resüllallah:
— Bu Şehir İshak’ın yetmiş 

bin oğlu tarafından fethedilme
dikçe son ve büyük karar saati 
(Kıyamet) çalmıyacaktır. Ayrıca 
Peygamber Muhammed gene 
şöyle buyurmuştur. (İstanbulu 
alacaklar; Kumandanların en iyi 
si bu şehri fetedecek olandır. Ve 
Orduların en iyisi de onun ordu
sudur.).

Böylece Müslümanların Tabii 
cesureti Peygamberin sözleri le 
bir İcat daha artmış bulunuyordu 
1453 Yılı Nisanın ilk günlerinden 
sultan Mehmet iki yüz elli bin 
kişilik bir ordu le Kostuntn şeh
ri önlerinde görüldü. Önden iki 
yüz elli istihkam Askeri ve sa
natkâr yürüyordu. 400 Kişinin 
muvazeneyi temin ettiği topun 
Edirneden getirilmesi için iki ay 
lâzım geldi. Şehrin kapılarından 
birinin önüne yerleştirilen ~Top 
Çok geçmeden parçalandı ve infi 
lak esnasında onu dökmüş olan 
Maçan öldürdü. Esasen bu De
vasa topun Türklere büyük bir! 
yordum olamatdı. Onu doldur-

Yazan
Gl. Dr. Ekrem Şadi Kavur m
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mak için iki saat lazım gelmek- mas» unutulmuş olan (Cercoporta- 
te ve bir günde sekiz atımdan Topkapı) dan 50 Türk Askeri içe- 
fazla yapmamakta idi. 15 Nisan riye girdi. Bunları görerek dehşe- 
1453 de Türk filosu boğazın gü- te kapılan Hiristiyanlar marmara 
ney ağzında görüldü. Bir kaç sahiline kaçışmıya başladılar. Bu 
gün sonra ufak bir ceneviz fi- tarafı muhafaza eden Askerler ka-
losu Liman önüne geldi. Türk 
donanmasından bazı parçaları 
mağlup etti. Sahilden adamların 
utandırıcı mağlubiyetini gören 
sultan Mehmet II. Hiddet için
de atını Denize sürüyordu. Bu 
hadisenin acısını, Amirali Bal- 
taoğlundan çıkardı. Sultanın ma- 
iyyeti donanmayı Limana sok
mak imkanını bulamadılar. O 
zaman sultan gemileri karadan 
nakletmeyi düşündü. BizanslIla
rın müttefik bulunan Cenevizli
ler bu donanmayı yakmak iste
diler. Fakat Türkler uyanık dav 
ranıyorlardı. 50 Gün muhasara
dan sonra, ki bu zaman zarfında 
Türk Topçuları dört kuleyi yık
mışlar,Geniş bir gedik açmışlar
dı. Fatih İsfendiyaroğlu ile Kos- 
antine teslim olması için bir me
saj gönderdi. Fakat Allahın 
kendisine emanet ettiği impara
torluğu son nefesine kadar mu
hafaza edeceğini söyledi. Bu ce- 
yabı alan sultan Karadan ve De
nizden umumi bir taaruz için 
her türlü hazırlığı yaptı. Ordu
suna her türlü nimetleri vadetti 
ve sevinç nidaları ile karşıladı.

Ordunun şevkini arttırmak 
için surlara ilk çıkacak olan
lara Timarlar hatta sancaklar 
vereceğini ilân etti. Ve tehlike
den kaçmak isteyecek korkakla
rı celladın baltası ile tehdit etti. 
Ulema, Hocalar bütün Orduga
hı dolaşıyor ve Peygamberin ken
dilerini Koruyacağını tekrarlı
yorlardı. Diğer taraftan İmpa
ratorda bütün Karakolları, as
kerleri dolaşıyor, ve onların ce
saretini arttırmak için biç bir 
şeyi ihmal etmiyordu. Surlar ta
mir edildi. Çukurlar kazıldı

Kazıdı, Manalar yükseltildi. 
Fakat Fatih bütün biri klerini 
Harp nizamına soktu, Ertesi günü 
29 Mayıs 1453 de, Gün ağarırken, 
Türk Topları tekrar faaliyete geçti. 
Zafer taayyüm etmeksizin iki saat 
cn inatçı bir muharebe cereyan ett . 
Tiirklcrin görülmemiş gayretlerine, 
Hiristiyanlar ümitsizliğin verd ği 
cesaretle mukabele ediyorlardı. 
Ok ve taş yağmuru muhacimler üz
erine püsküriyordu. Bu kati saf
hada gerilemek üzere olan Türk 
askerleri Sultanın teşvikkâr nidası, 
İstanbulun fethine da r Kur'andan 
beyitler okuyan Şeyh Ahmet Kur
anı ve Akşemscttinin aralarında 
bulunuşu ile tutundular. Nihayet 
atfedilmu bir ihmal ila kapatıl.

pıları, kapadılar ve anahtarları de
nize attılar. Halk Sainte - Sophie 
Kil sesine doldu ve kendilerini 
kurtaracak olan melek’i boşuna 
beklediler, fakat hiç bir mucize 
onları kurtaramadı. Gediğin önü
nde döğüşen Kostantin, askerle
rinin mağlup olduğunu görerek 
Türklerin önüne atıldı. Ve Ölüme 
kavuştu. Şeh r tamamile zapt edil
dikten sonra Sultan Mehmet II. 
İstanbul Fatihi olarak şehre gir
di Soimte Sophie Kilisesinin önün
de durdu, atından indi, mabedin 
her tarafını gezdi. Taktir ve sitayiş 
lerini ifade etti. Ve mihraba ilk 
defa kendisi çıkarak onu islâmiete 
vakfetti. Fat h İmparatorluk sa
rayına vasıl oldu. Eskiden o de
rece canlı ve parlak olan dairele
rini ölü sükûtu ve boşluğu kar
şısında çok mütessir oldu. Ve bir 
Acem beytini okudu, sezarların 
sarayında örümcekler ağ kurmuş, 
Baykuş, gece şarkısyla efrasiyap’ın 
kubbelerini çınlatıyor.

uruluşundan beri 29 defa 
muhasara edilen, 7 defa za- 

ptedilen bu şehri Fatih, Türk İm
paratorluğuna ilhak etti. Fatih İs
tanbula tamamen hakim oldukdan 
sonra, hakiki bir devlet adamı 
olarak, fethini yeni kullarının örf 
ve ihtiyaçlarına uygun soysal es
erlerle tamamladı. Hiristiyanlar 
Kültür ve adetlerine hürı | :t gös
terdi. Bundan başka İstanbulu 
İmparatorluğun en büyük fik r ve 
bilim merkezi haline getirmesine 
devamlı olarak çalıştı.

Fatih, kendi namına inşa et
tirdiği Cami, diğer bir çok Ca
miler gibi yalnız bir ibadet yer! 
halinde bırakmıyarak İstanbulun 
ne büyük İmi, sosyal müessesesi 1ın 
1 ne getirmiştir. Caminin etrafında 
yaptırdığı medrese, imaret Hastr 
hane gibi tesisler Osmanlı idaresi 
nin cn dikkata şayan husfsiyctlcr- 
indend r. Caminin etrafjnd. 
milliyet ve din tefrik etmeden büt 
ün halk için üstleri kurşuni: 
örtülü kubbeli yüz adet ev yapıldı. 
Bu asırda Dünya yüzünden Tıb 
bin esas hatları kurulmamış i- 
laçla tedavi sağlanmamış bir du 
rumla karşı karşıya bulunuyordu

Bu zamanda Dinlerin en iyi 
mürşit olmuş mukaddes kitapları 
ulemanın felsefi veya heklmane 
kanaatlim ve dolayiniyle müteta 
yipler insan sağlığı üzerinde 
mUeM r olmuştur. Var olmak kız

gın yağ ile yarayı dağlamak tı
mar (pansuman) da alınan mev- 
zulardı. Yine bu tarihlerde Afyon 
Hardal, Hatmi, sinameki, Anason 
Revaçte idi. O halde hekimlik 
daha ziyade ulemanın elinde bu
lunuyordu ulema Kuran’ın sıhhat 
ve hıfzısıhha kaideleri hakkında 
ki irşatları ve husisi mahiyetleri 
çalışmaları gaye ittihaz edilmiştir.

Topkapı sarayında elde edilen 
havan, kutularla şifa ve ağrıyı 
kesme tesiri bilinen bazı tıbbî 
malzeme, maddeler (Macun, tentür 
ler, haplar,) yapılmak suretiyle 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. İstan- 
bulun fethi, Türk tababet nin 
gelişmesine mühim hizmetler et
miştir.

Fatihin ciddiliği ve himmeti 
ile 1470 yılında binasına kurduğu 
ve (Fatih külliye) si adı verilen 
üniversite mahalleri, bu günkü 
dershane mahiyetinde müesseseler- 
di. Bu külliyet n bir tarafına ay
rıca ( Darülşifa ) yaptırmıştır.

Burada istiyenlere ameli olarak 
(Hekimlik) öğretilmekte idi. Bu 
hekimlerin Kadrus yanında b rde 
(Şakirtler) yâni yeni öğrenciler 
bulunuyordu. Bunlar burada yat
makta idi. Bu darülşifa yarım as
ra gelinceye kadar mevcuttu. Fa
kat bugün bu bina tamamiyle yı
kılmıştır. Tebr zden gelen hekim 
( Kutbiiddin ) bu  ̂ darüŞifada 
açıİan akadem k öğretime katılmış, 
bazı toplantılarda Fatih de bulun
muştur. Burada mühim şahsiyetler 
hekimlik yapmışlardır. Bunun ka
drosunda hekimler, cerrahlar ve 
kchlıalar vardı- Dışardan müra
caat eden hastalar muayene ve 
ayaktan tedavi ed lerek ilaçlan 
verilirdi, gerektiğinde yatırılırdı.

Fatif külliyesinde ilmin esasları 
öğretild kten sonra tıp kısmına 
ayrıldılar tatbikatı darülşifada 
Öğrenirlerdi. Türk padişahlarından 
ilk defa Fatihin Ordularında 
(Hekibaşı 1ar bulunuyordu. Bun
lar memleket sağlığının nazım- 
l»ğı vazifdsi görmüşlerdir. Va
kıfların şartlarına göre, bu dar- 
rülşlfa yabancı ve gayrı müs- 
lim hekimler tay n edilmemiş ve 
bu hal ıızun müddet böyle devam 
etmiştir. Bu dartilş fada hekimba- 
}ilık yapmış (Ahî Çelebi) ve Cer 
rahiyetül) (Haniye) eserini Fatihe 
ithaf eden Sabuncud*lu vesaire 
zikredilen güzel ve tarihi İstan
bul, Türk aleminin kalbinde cn 
kutsal bir belde olarak azizliğini 
nulıafaza etmekte ve Fatihi daima 
ninnet ve rahmetle anmaktadır.

C  00 Yıl geçti, fakat eserin n 
haşmeti ebediyete kadnr ta

zeliğini muhafaza edecektir.
Bu tarihî günde Fatihi, ve U- 

.anbıılun zaptı için şehit düşen di
ler kahramanları bir defa duba 
zahmetle hürmetle analım.

IM FJkmu Şadi k « m

cıımju. iiuuıidi ısı Kuic- uıı zaruauua uuııyaımzı zıya- 
nin başka ülkelerine taşını- ret eden meşhur Halley ktıy 
yordu. ruklu yıldızı olduğu anlaşı-

Fakat, işte genç şehzade- lıyor.

Fetihten evvel Yıldırım
(Baştarafı 2 İnci sayfada) 

la . » dedi. Mehmet Bey geldi 
şehrin kapısından adam kav
radı, köylerinin davarını sür 
dü.

Tekfura haber oldu kim 
«Türk bizim görgümüzü yırt 
tı, evimizi başımıza yıktı» 
dediler. Tekfur eder «Bunun 
bizimle komşuluğu doğanla 
karga komşuluğuna benzer, 
eğer bu Türkten kurtulmağa 
çâre olursa dostumuz Halil 
Paşadan olur der.

BizanslIlar Halil Paşaya 
başvurdular, fakat Hünkâr 
«yaz olsun görelim, Allah ne 
buyurursa öyle ola dedi. Ken 
dişi fetilı lıazırlığiyle meşgul 
olup dururdu. Hemen ki es
bap tamam oldu. Yaz geldi, 
Sultan Mehmet eder. İstan
bul civarında yaylarım der.

Geldiler İstanbul üzerine 
kondular karadan ve deniz
den kuşattılar, dört yüz pârc 
gemi denizden yürüttüler. 
Yetmiş pâre gemi dahi dur
du, sancakların çözdüler, lıi. 
sar. dibinde — Haliç’te — de
nize girdiler. Deniz üzerinde 
köprü yaptılar, yürüyüş et
tiler.

Elli gün gice ve gündüz 
cenk oldu, âhır Hünkâr yağ

ma buyurdu elli birinci Sak 
güniydi hisar fetholundu.Eyu 
yağmalar, eyu doyumluklar 
oldu. Altun, gümüş mücevher 
ler bulundu. Halkım esir it
tiler, Tekfurunu öldürdüler.

İlk Cuma günü Ayasofya’. 
da Cuma namazı kılındı, Sul
tan Mehmet gazi adına hut- 
bei İslâm okundu.

ÜJ evrin değerli vekayi- 
nâmecisi Âşıkpaşazade 

İstanbul fethini işte bu şekil
de hikâye eder.

Kısa bir zamanda binlerce 
hisar fethetmiş olan Türk 
kuvveti önünde bu işin ge
cikmesini bazı şahsiyetlere 
atfederek izah etmek yolunu 
tutmuştur.

Fetih hikâyesi, kısa bir za 
manda Türk kuvvetlerinin İs 
tanbul gibi muazzam bir ka
leyi alacak bir seviyeye gel
miş olduğunu, umumî efkâ
rın da ne kadar azimli oldu
ğunu gösteriyor. Kora kuv
vetlerinin gelişmesini adım 
adım tâkibedebiliyoruz. Fa
kat İstanbul fethinde en bü
yük rol oynıyan Türk deniz
ciliğini o zamanki durumu ve 
süratli gelişmesi üzerinde ça
lışmamız icabeden bir tetkik 
sahasıdır.

Ajr;u*ofya ve Atıneydamnin denizden görünüşü 
(1493 U yapılmış bir krokidir)



İSTANBUL'UN FETHİ NASIL OLDU?
B u, herhangi bir kalemin tasvir edebileceği bir hâdise

den çok daha bambaşka, cihanşümul ve muhteşem bir
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hâdisedir. »
Tahta çıktığı gün gözlerini Bizans'a çeviren 21 yaşında

ki genç bir hükümdar, gecelerini bile bu muazzam hâdisenin 
Phusule gelebilmesi için plânlar kurmakla geçiriyor.

Uzunca bir zaman bununla geçiyor, iler şey inceden in- 
rceye hesaplanıyor.

Fatih’in önünde, gayet mufassal bir İstanbul haritası var. 
Bütün surların, mülki ve askerî kapıların hepsinin yerle

r i  işaret edilmiştir. Denizde ve karada, Bizans’ın mukavemet 
}noktaları riyazi bir hesapla hesaplanmıştır. Genç Padişay hiç
bir noktayı İhmal etmiyor.

Bizans muhasara edilirse nereden bir tehlike gelebilir? 
Vfj Ya karadan bir haçlı ordusu, ya denizden bir filo..
i  f  Derhal genç padişah kararını veriyor. Denizden gelecek

herhangi bir filonun İstanbul’a yardım edememesi lâzımdır. 
Gelecek filo Boğazdan geçemeraelidir. O halde Boğaz Türk 
hâkimiyeti altmda olmalıdır.

İstanbul Boğazının en dar yerinde, Anadolu Hisarının 
tam karşısında bir hisar, bir kale yapılmalıdır.

Derhal memleketin her tarafından ustalar, ameleler ge
tiriliyor, kereste, taş ve diğer levazım taşınıyor. Bir anda 
Boğazın bu noktasında hayret verici bir kalabalık toplanıyor.

I Yakınlarda kireç ocakları açılıyor.
Bütün vezirler, kumandanlar amelenin başındadır. Biz

zat genç Padişah, yapılacak kalenin taşlarım kendi sırtı ile 
taşıyacak kadar heyecan gösteriyor, heybetli bir kalenin ko
yu gölgeleri, Boğazın mavi sularında dalgalanmağa başlıyor.

«Rumeli Hisarı veya Boğazkesen» denilen bu muhteşem 
kalenin yapıldığı topraklar kimindir? Bizans’ın mı, Osman
lIların mı..?

Bunu, son Bizans Kayseri de bilmiyor muydu acaba? 
Hisarın yapılmasına başlandığı günlerde Kayser Kostan- 

tin Dragnzes, Fatih Sultan Mehraed’e bir sefaret heyeti gön
derdi.

Bu heyet Fatih'e, oldukça sert bir tavırla gelmişti. 
Sefirler «hisarın yapıldığı toprakların, Bizans’a ait oldu

ğunu, lıis.irin yapılmasının muahedeye mugayir bulunduğu
nu, İnşaatın derhal geri bırakılmasının icabettiğini, buna mu
kabil bir vergi verilebileceğini...* söylemeğe gelmişlerdi.

«Benim kudretimin yettiği yerlere 
ı onların emelleri bile varamaz»

Genç hükümdar, kaşlarını çatarak bu sözleri dinlemiş ve 
•oıtra onlara, '■Babam zamanında Varna muharebesinde mem
leketim büyük bir tehlike geçirmişti. Babam memleketini ko
rumak İçin Anadolu’daki askerlerini Rumeli’ye geçirmek is
tediği vakitl memleketiniz, askerlerimizin Gelibolu'dan geç
mesine mâni olmuşlardı. O vakit babam, bu noktaya bir kale 
yapmağa ahdeylemlyti. Beıı, babamn bu ahdini yerine getiri
yorum.

İmparatorunuza deyiniz ki şimdiki Padişah, eelâiına ben
zemez. Benim kudretimin yettiği yerlere, anların emelleri bi
le varamaz!..»

Cevap, sert, merdâne ve moğrurâne İdi.
Ve bu genç hükümdara gurur yakışıyordu
Kayser Kostantin, sert bir kayaya çarptığını anlamıştı. 

Bu genç adam, ne tehditten, ne ricadan aalâ müteessir olmı- 
yordu. Karar verdiği İşten onu alıkoyacak bir kuvvet yoktu.

O vakit Kayser Kostantin siyasetini değiştirmeği daha 
muvafık buldu. Tehdide kulak asmıyan bu geuç hükümdarı 
memnun etmek her halde daha doğru olurdu.

R umeli Hisarı süratle > ukeellyordu. Ve bu hisarın yapıl
masındaki maksat aşikârdı. Öyle olduğu halde Kayaer, 

sırf Faltk'I memnun edebilmek İçin, hisarda çalışan amelele
re mey vs vs envai turlu yemek göndermeğe başladı.______

Tl

Sultan Mehmet gürledi î “ Varın imparatorunuza 
I bildirin: Bu padişah eslâfına benzemez... Benim | 
| kudretimin yettiği yerlere sîzlerin emelleriniz bile ! 

v a r a m a z . b u  fethe ilk işarettir..
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Fatih’in Yedikule'den Halice kadar uzanan surlardan tutan bul'a ilk girdiği nokta, Eğri ka pınm bugünkü halk.

mayıs gece yarısı..
Umumî hücumlardan biri yapıldı. Vâkıa umumî, hücum 

değildi. Fakat ona hazırlıktı. Hücum çok şiddetli oldu. Bizans
lIlar bunu, asıl umumî ühcum zannettiler. Bütün kuvvetleriy
le surlarda müdafaaya koyuldular.

Bir aralık hücum o kadar şiddetlendi ki, BizanslIlar ümit 
lerlni keserek İkinci sura doğru çekilmeğe bile karar verdiler.

Bütün halk kiliselere, manastırlara kapanmştı. Çanlar ça
lmıyor, keşişlerin garip ahenkli duaları kubbelerde inliyordu.

Fakat Fatih’in hakiki maksadı umumî hücum değildi 
Belki de BizanslIların maneviyatını tahrip etmek istiyordu 
Esasen buna çoktan da muvaffak olmuştu.

18 Mayıs..
BizanslIlar, 18 Mayıs sabahı surların üstünden baktık

ları ıvakit, hayret ve dehşet içinde, çığlıklar kopararak geri 
çekilmişlerdi.

Müthiş bir manzara ile karşı karşıya idiler..
Surların yüksekliğinde bir kule yürüyordu.
Yürüyen kule.. Nasıl yürütülüyordu? Bunu o sırada Bi

zanslIların düşünebilmelerine imkân yoktu.
Fakat büyük ve korkunç bir kule hareket ediyor ve rui 

hıra doğru yaklaşıyordu.
Demek artık İstanbul’un son dakikaları yaklaşmşıtı.
Müteharrik kuleyi görenlerin, feryatlar ve çığlıklar ko

pararak şehrin sokaklarına yayılması. Bütün Bizansı allak 
bullak ediyordu. Korku, umumîbir hal almıştı.

25 Mayıs..
Bütün sur buyunca karadan hücumlar durmadan devam 

etti. Fatih, gece gündüz ordusunun başından ayrılmıyordu. 
En küçük bir hatâ ve ihmali mutlak görüyor ve derhal mü
dahale ediyordu.

B izaııs’ta ııeler oluyordu.
I  |  Muhasaranın bu son haftasında artık blzanslılann ma

nevî kuvvetleri sıfıra müncer olmuştu. Şehrin içi acınacak 
bir halde idi. Her dakika yeni birtakım rivayetler, hurafeler 
çıkıyor, bu hurafeler, ne kadar mantıksız olursa olsun bütü 
Bizans halkı şayanı hayret bir sadakatle İnanıyordu.

Bizans artık düşünemiyordu. Büyük Türk’ün. Türk ordu
sunun korkusu, dehşeti onu felce uğratmıştı.

Bizans’ta dolaşan şâyiuları, o zaman yaşamış ve muhasa
rayı günü gününe yazmış olan Kritovolos’dan naklediyorum:

«Muhasaranın son günlerinde garip hâdiseler oldu. Bu, 
Cenabı Hakkın İstanbul’u felâketlere mâruz kılacağına bir d 
lildi. Halk, büyük bir kalabalık halinde Panaya tasvirini ta
şıyarak sokaklarda dolaşırken, birdenbire hiç sebepsiz tasvir 
yere düştü, kapandı. Kaldırmak için çok ugTaşıldı.

Mukaddes tasvirin yere kapanması, büyük bir felâket ha 
beri idi. Halk telâş ve heyecan içinde idi. Gene aynı gün bir 
donbire gökyüzü simsiyah karardı. Müthiş gürültüler kulak 
lan patlatıyordu. Şimşekler, yıldırımlar yağıyordu. Ve müthiş 
bir yağmur... Her tarafı sel aldı.. Artık halkın teessürüne, 
şaşkınlığına payaD yoktu. Bizans matem İçinde. dİ..*

26 Mayıs..
Bir garip hâdise daha.. Bizans'ta her dakika yeni bir hl 

kâye imal ediliyordu. Ayasofya Kilisesinin üzerinde kıpkır
mızı bir ziya parlamıştı!.. Bu, göklerin İşareti gibi telâkki 
edildi. Demek Bizane’ın Türkler eline geçmesi mukadderdi.

İşte muhasaranın son günlerinde Bizar» haleti ruhivesi.
Kaptan, Rumelihl.vın’ndaki Türk askerinin vazifesini 

belki de bilmiyordu. IlUarın önüne gelince Hisar Kumandam 
KaptanL Yelkenlerini iyice topla!.) diye haykırdı.

Fakat Venedikli kaptan aldırış etmedi. Belki de Fatih’in 
yeni toplarından haberdar değildi. Yelkenleri açık olduğu

&

binlerce hayvanatın bağırmaları...
Bu, görülecek bir manzara İdi.
Târihi âlemde ender tesadüf edilen bir manzara idi.
Ve Bizans, bu müthiş, korkusuz, cesur, gözü pek, azim

kar kütlenin karşısında âciz, zebun, kadere boyun eğmiş bek*

28
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Mayıs»
İler şey hazırda. Denizde donatıma, karada ordu, Fa

tih’in son emrini bekliyor. Itu beldeler kraliçeni, artık sahibi 
nltı eline, Türk Milletinin eline geçecek..

«pim lerden beri müthiş bombardıman devam etmişti1



araıtuıı ıvayser, FâTÜTl oyaiamaK için ou çareıerc 
başvururken, diğer taraftan da hazırlıklarını tamamlamak 
için var kuvvetini sarfediyordu.

Bu sırada bir hâdise oldu.
İsfendiyaroğlu kumandasında Tekfurdağı’na çıkarılan 

Türk askerleri, hayvanlarını otlatıyorlardı. Bizans askerleri 
ile Türk askeri arasında bir münazaa çıktı. Münazaa büyü- 
dü. Bikaç Türk askeri şehit düştü.

Bu hâdise Fatih’i büsbütün kızdırmış göründü.
Du ru m giitt ilkçe

cıana sert ve Lrane bir sesle:

gerginleşiyor. 
Imparatıparator da İstanbul kapılarını kapattı. Bu, münasebet* 

lerin kesilmesi demekti, Bizans’ta bulunan OsmanlIlar esir 
edildi.

Gene bu sırada Kayser, Bizans’ta bulunan Şehzade Or* 
haır’uı, birikmiş tahsisatını Fatih'ten istemek hatâsında bu* 
lundu. Kayserin düşüncesine nazaran bu suretle Fatih tehdit 
ediliyordu. Eğer bu tahsisat verilmezse Şehzade Orhan ser* 
best bırakılacaktı. Güya bu takdirde memleket içinde bir ka
rışıklık vukua gelecekti. (1)

Fakat Fatih bu nevi tehditlere kıymet verecek bir kim
se değildi.

İki hükümet arsınada muharebe katı bir şekil almış olu
yordu.

Fatih bu sırada hummalı bir siyasi faaliyet sarfetmekte 
idi. Yakın ve uzak devletlerle mütarekeler akdetti. İçte ve 
dışta memlketi emniyet altına almağı ihmal etmedi.

Boğazkesen (Rumeli Hisarı)nın yapılması da sona er
mişti.

Bu muazzam kalelerin bu kadar kısa bir zamanda ta
mamlanması, BizanslIları, Fatih’in kuvvet ve kudreti 
hakkında malûmat sahibi etmişti.

Bizans, şimdi mukadder akıbetini düşünerek dehşet için
de kalıyordu.

Fatih, Firuz Ağa’yı, bir miktar kuvvetle hisara yerleştir
di ve ona (ne büyüklükte olursa olsun, hangi milletin sanca
ğını taşırsa taşısın, Boğazdan geçmek istiyen bütün gemileri 
durdurmaya, yelkenlerini topladıktan sonra gelip yeni ka
lenin önünde demir attırmağa, kaleyi sancakiariyle selâm- 
latmağa ve hakkı müruru almağa) memur etti.

Bu emirlere riayet etmiyen gemiler derimi batırılacaktı.

Fatih, surların
önünde görünüyor. .......

1452 yılının ağustos ayında Fatih, elli bin kişilik bir otdu 
iie birdenbire İstanbul surları önünde görüldü. Bu geliş o 
kadar âni olmuştu ki, İmparator da dahil olduğu halde Bizans 
halkı, sonsuz bir korku ve telâşa düştü.

Bizans son günlerini yaşıyordu.
Dernek Bizans nihayet muhasara edilmişti.

' Hakikatte Fatih, dalıa hazırlıklarım ikmal etmemişti. Bu 
geliş ancak bir kontrol mahiyetinde idi. Fatih üç gün surla
rın önünde dolaştı. Arazinin ve surların vaziyetini iyiden iyi
ye gözden geçirdi.

Bir müddet sonra, BizanslIların hayret ve telâştan açılan 
gözleri önünde Fatih, Edirne'ye döndü.

Fatih, İstanbul’un kara tarafından ınuhasarasiyle zaptedl- 
lebileceğine kaani olmuştu.

Derhal Turhan Bey kumandasında bir kuvveti Mora üze
rine gönderdi. Bu ordu, Mora Kumlarını meşgul edecek, ve on- 
larıu Bizans’a muhtemel bir yardımını önleyecekti.

Mora yarımadası, kısa bir zamanda Türk süvarilerinin 
müthiş aknlariyle allk bullak oldu. O kadar ki More Kum
lan, Bizans’a yanlım etmek değil, kendi Akıbetlerinin tâyi
ninden endişe içinde kaldılar.*
K .iradenizden İki gemi geliyor.

Bu iki gemi, Vene>dikll CtroUmo Mera/.İni kumanda- 
tındadır.

(l)Şohzadc Orhan, Yıldırım Bayazıd’in büyük >ğlu 
olan Süleyman Çelebinin torunudur

—Kaptan!... Yelkenleri aşağıya kadar indir!:..
Emrini verdi.
Ve akabinde bpmbardalar, karabinalar işlemeğe başladı 

Gemilerdeki tayfalardan yaralananlar oldu. O vakit Venedik
li kumandan, işlerin başka şekil aldığını sezer gibi oldu. 
Yelkenleri indirdi.

Bombardıman durdu. Fakat hilekâr kaptan, bn sırada 
müsait bir rüzgârla yelkenlerini şişirerek süratle İstanbul’a 
doğru kaçabildi.

Hisar Kumandam hiddetinden ne yapacağım bilemiyor
du. Fakat hu hilekârlığın intikamım almakta gecikmedi. Teş
rinisaninin yirmi altısında bir başka Venedik gemisi daha Bo
ğazı müsaadesiz geçmek istedi. Ve kaieden atıian bir gülle 
ile denizin dibini boyladı.

Türklerartık İstanbul Boğazına hâkim olmuşlardı Bi
zans için, denizin bir tarafı kapanmıştı.

Ya Bizans?!..
Acaba Bizans’ta ne oluyordu
Bizans’ta hurafeler alıp yürümüştü, iler köşede bir falcı, 

her adım başında bir meczup BizanslIların kalblerinde titreti
ci tesirler yaratıyorlardı.

Bizans korkuyordu.
Bizans, olmıyacak şeylere inanmak istiyordu.
Bizans, fala düşkündü, falcıları dinliyordu.
Ve, halkın bu arzusunu meczuplar, keşişler, falcılar faz- 

lasiyle tatmin ediyorlardı.
Müverrih Kritovolos’ura 
o günleri tasviri

Meşhur Kritovolos, kitabında o günleri şöyle izah ediyor:
«İstanbul halkının heyecanım arttıran şey, o zaman te- 

ie’iile vesile olan aşağıdaki fevkalâde hâdiseler idi. Arzın in
lemesi, zelzele, sonra gök yüzünde şimşeklerin çakması, bir 
takım parlak cisimlerin gökyüzünden düşmesi, yıldırımlar, 
fecri şimalîler, fırtınaların, şiddetil yağmurların alıp yürü
mesi... Bunlardan sonra meçhul yıldızların gayri muntazam 
surette görünmesi, efkârı büsbütün çileden çıkarıyordu.

Kiliselerdeki azizlerin tasvirleri, mukaddes âbideler, hey
keller terliyorlardı..

İnsanlar çaresiz kaldıkları vakit olmıyacak şeylere ina
nırlar. Bizans inanmak istiyordu. Yakın felâketin semavî se
bepler yüzünden olduğuna, göklerin, Bizans’ı mahkûm ettiği
ne inanmak istiyordu. İf
1 453 yılı mart ayındayız.

Fatih, bütün hazırlıklarını tamamlamış ve tarihi va
zifeyi ifa edecek olan ordusu yola çıkmıştı.

Fatih’in ordusu ne kadardı?.
Bunun hakkındaki rivayetler çok muhteliftir. Alelekser 

yabancı kaynaklar asker miktarım fazla göstermek merakın
dadırlar. Bu miktar yüz bin İle dört yüz bin arasında değiş
mektedir.

Yalmz şunu derhal Uâve etmek gerektir ki, Fatih’in asıl 
muntazam prdusunun yanında, yüz bin aşan bir başka kala
balık, gayri muntazam bir başıbozuk topluluğu da mevcuttu.

Anadolu’nun muhtelif köşelerinden din adamları, şeyh
ler, dervişler, müritler akm akın İstanbul’a geliyordu.

Askerin maneviyatımı yükseltecek olan asrın en taıun 
nuş din adamları, ulemâ, suichâ da onlunun yanı başından, 
aynlmıyordu.

Bu meşhur şahsiyetlerden bir kısım şunlardı: 
Akşemscttin, Karaşemsettin, Senal, Emir Buhari, Molla 

Fenâri, Hasip Ali, Kusar Dede, Molla Gûrâoî—

Surların önü bir mahşer 
yerine dönüyor.

Büyük ordu nisşn ayının beşinde surların önııne gelmiş 
bulunuyordu.

İstanbul surlarının önü, birdenbire bir mahşer yerine 
dönmüştü. On binlerce halkın müthiş gürültüsü, silâhların 
şakırtısı, topların gürültüleri, mehter takımının garip, mü
essir ve gür sesi trampetelerin. küslerin devamlı velvelesi

Fatih’in muhteşem çadırı, Sen Romen kapısının karşısı
na kuruldu. En büyük toplar da hu kapının karşısına konul
muştu.

Topkapı....
Maddî kuvvete olduğu kadar mânevi kuvvete de âzami 

kıymet veren Fatih, öğle namazını bu muhteşem ordu ile 
birlikte kıldı. Namazın sonunda âmin... sesleri gökleri tuttu.

Yedikule’den Halic’e kadar olan bütün saha, on binlerce 
çadır ile bir anda doluvermişti.

Karadan şehir muhasara edilirken Fatih’in himmetiyle 
gelişen Türk donanması da, kaptan Baltaoğlu kumandasın
da Gelibolu’dan hareket etmiş ve İstanbul önlerine gelmişti.

Her geçen gün biraz daha Bizans bunalıyor, istikbalin
den ümidini kesiyordu. İmparator Kostantin, çaresizlikler 
içinde, bu, azim ve iradesi hudutsuz genç hükümdarın karşı
sında çırpınmakta idi.

Bizans’ın iki ümidi vardı.
Biri, Avrupa’dan gelecek yardım,
Diğeri de bin yıldanberi İstanbul’u kurtarmış olan surlar..
Fakat, kader hükmünü çoktan vermiştir.
Fatih’in siyasî dehâsı, Avrupa’dan gelecek bir tehlikenin 

önünü daha evvelinden almıştı. Muhteşem surlar ise, harb 
sahnesine yeni giren topların karşısında âciz kalacaktı.

Fatih, fetih için hiçbir maddî ve mânevi tedbiri ihmal et
memişti.

Toplar, bilhassa surların üç mühim noktasına teksif edil
mişti. Birinci topçu grupu Tekfur Sarayının karşısı, ikinci 
grup Edirnekapı’nm karşısı, üçüncü ve en mühim grup da, 
Topkapı karşısında idi.

Vakayinamelerden öyle anlaşılıyor ki, Osmanlı ordusu
nun bilhassa en güzide kısmı bu Topkapı karşısına yerleşti
rilmişti. Bizzat Hazreti Fatih de bu noktaya fazla ehemmiyet 
veriyordu.

★
R  izans’tan bir pasaj...
^  İmparatorun riyasetinde kurulmuş bir meclisi harb..

Derin bir sükût var. Herkes düşünceli.. İmparator so
ruyor :

— Sen Romen kapısını kim müdafaa edecek?
Sen Romen kapısı, Topkapı kısmı idi. İmparator, bu kıs

mın bizzat Padişah tarafından kontrol edildiğini biliyordu.
Kimse cevap vermiyor. Herkesin başı önünde..
O vakit meşhur Cenevizli Jüstinyani ayağa kalkarak:
— Bu mevkii, Hazreti İsa’nın şerefine, maiyetimle bir

likte müdafaaya hazırım..
Dedi.
İmparator memnun oldu. Bizzat kendisi de o noktada bu

lunacaktı. k ,,
İt

O y  nisan pazar...
Fatih’in yeni, ve görülmemiş bir teşebbüsünün başla

dığı gündür.
Fatih, tasavvurları hakkında evvelinden kimseye hiçbir 

şey söylemezdi. Şimdi Beyoğlu sırtlarında müthiş bir faaliyet 
vardı. Bilhassa geceleri bu faaliyet büsbütün artıyordu.

Ne Bizanslaiar, nede Galata’daki Cenevizliler» Fatih’in bu 
garip faaliyetinin mânasını bir türlü anlıyamıyorlardı.

Dolma bahçe ile, Haiiç’in Kasımpaşa koyu arasındaki 
Beyoğlu sırtlan ürerinde bir şeyler yapılıyordu.

22 nisan sabahı şafakla beraber şayanı hayret bir seyahat 
başladı. Dolmabalıçe önündeki Türk gemileri, karaya çıka
rıldı.

Şimdi gemiler, karada hareket ediyordu. Bu, görülmemiş 
bir şeydi. Melerce asker ve amele, bâzûlarım şişirerek, sonsuz 
bir gayretle, fakat neşe ve şevk İçinde bu garip ameliyeyi ya
pıyorlardı.

Gemiler tepelere çıktıktan sonra ekseri tayfalar gemilere 
binmişlerdi. Aşağı doğru İnerken yelkenler açılıyor, sanki de
nizde seyahat ediliyormuş gibi, naralar, şarkılar, harb âvaye
leri içinde Halle* doğru iniyordu.

Halic’e, 70 gemi İndirildi

^unar oiauKça tahrip olunmuştu. Geceleri sabahlara kadar ( 
meşaleler yakılıyordu.

Fatih, hazırlıkların tamam olduğunu gördü.
Bütün kumandanlarını, askerlerini topladı. Ve onlara 

çok veciz, fevkalâde müessir bir nutuk irad etti. Askerinin, ı 
kumandanlarının cesaret ve besaletlerini övdü.

Hazreti Peygamberin hadîsi şerifi kimsenin dilinden düş-(j 
mlyordu :

«Letüflelıannei Kostantaıuyye, feicni'mei Emir Emi- 
rülıa, ve leni’melceyş zalikelceyş..» (

Meşhur Kritovolos’a nazaran Fatih’in nutku şöyle sona 
ermişti:

«İmdi parlak bir muharebe için birbirinizi teşci ediniz , 
Tahattur ediniz ki zafer çin üç şart vardır. Hulûsu niyet, fena 
hareketten haya, âmirlere itaat... Yani kemâli sükûn ve inti- j 
zam dahilinde verilen emirlerin tamamen ifası... Liyakatinizi 
gösteriniz. Bana gelince, sizin başınızda muharebe edeceğime* 
yemin ederim. Herkesin ne suretle harket ettiğini bizzat tâ-, 
kip edeceğim.

Şimdi herkes istirahat etsin.. Her tarafta bir sükûnu mm- 
lak hüküm sürmesini emrediniz. Yarın sabah fecirle beraber 
sancakların rüzgârla dalgalandığını görünce derhal silâhbaş; 
yapıp ileri atılınız-, •k

29 Mayıs 1453..
Fecirle beraber, tarihin bir devrini kapayıp, yeni biı 

devrini açacak olan büyük hücum başladı.
Bu, muhteşem bir sahne idi.
Hücumun bütün safahatını burada izah etmeğe imkân 

yok..
Surların dışında, bir insan mahşeri kaynaşıyordu.
Tekbir sesleri, İlâhiler, Allah Allah sesleri gökleri tutu

yor, naralar, feryatlar, silâh şakırtıları birbirine karışıyordu.
Toz ve topraktaln göz gözü görmüyordu.
Bu müthiş anda, surlar üzerinde bir renk dalgalandı..
Bir Türk kahramanı, tarihe adım mal ede» bir Türk kah

ramanı, şanlı Türk bayrağını surların üzerine dikmişti.
Ulubatlı Hasan’ın bir heykeli andıran gövdesi, şimdi sux- 

ların üzerinde görünüyordu. Ve elinde Türk bayrağı...
Bu, BizanslIlar için son darbe oldu.
Şehirde durmadan çanlar çalmıyordu.
Artık kaderin önüne kimse geçemezdi. Bayrağın altında 

şehit düşen ITlubath Hasan’ın izinden, binlerce Haşan birden 
yürüdü. •

Surların üstünde, iki sur arasında müthiş bir boğuşma-
Kostantin her şeyin sona erdiğini gördü. Ümitsiz bir 

aa ide mevkiini ter ketti.
Ordu. İstanbul sokaklarına girmişti.
Asker sokaklarda ilerledikçe, çan sesleri geriliyor, onun 

yeriul tekbir sesleri tutuyordu.
Bin yıllık Bizans, şehirlerin kraliçesi, Türk lerin eline 

geçmişti!.-
• Feilh, fatihine ve Türk Milletine kutlu olsun-,

İt

t* atili, bir kısım müverrihlerin dediği gibi, ya fetih günü
* öğleden sonra, yahut da diğer bir kısmının söylediği 
gibi ertesi günü muhteşem bir alay ile şehre girdi.

Fadişah, meşhur beyaz atına binmişti. Arkasında er 
devlet ve vezirler vardı. Fatih bir elinde kılıcını tutmak 
idi. P.u hal ile Edirnekapr'dan girdi. Önünde zafer sancak
ları dalgalanmakta idi.

Etraftan durmadan :
«Maşallah... Maşallah.. Padişahım çok yaşa!..»
Sesleri gökleri inletiyordu.
Mevkibi hümayunu teşkil eden ekserisi ol çıılıadau «r  

malı ağır hilaller giymiş on beş hin kadar güzide askerin 
çişi cidden muhteşem idi.

Fatih, kale kapısından girer girmez, elindeki kılıcı hava
ya kaldırarak :

«Gaziler!.. Hüdaya hamdolsun, Fatihi KostanUniyye oldu
nuz!..»

Diye askerini tebrik elti
Zuhuri Danışman
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