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MÜJDELENM‹fi TOPRAKLAR TELÂKK‹S‹N‹N ‹STAN-
BUL’UN FETH‹ BA⁄LAMINDA 

OSMANLI YÖNET‹C‹LER‹NE VE 
TAR‹HÇ‹LER‹NE YANSIMASI

Prof.Dr.Hüseyin ALGÜL 

1945 Y›landa Konya’da do¤du, 1996 y›l›nda profesör oldu. ‹slam Tarihi I-III, Alemlere
Rahmet Muhammed; Hala Sultan ve Eyyûb Sultan, Bursa’da medfun Osmanl› Sultanlar› ve

Emir Sultan, ‹stanbul’un Fethi ve Fatih, Büyük Fetih ve Sonras› adl› eserleri yay›nlanm›fl
olup ayr›ca ilmi dergilerde yay›nlanm›fl makaleleri bulunmakta. Yurtiçi ve yurtd›fl›nda çeflitli

ulusal ve uluslararas› düzeyde çeflitli ilmi toplant›lara kat›lm›fl ve bildiriler sunmufltur.
Halen Uluda¤ Üniversitesi’nde ‹slam Tarihi ve Sanatlar› Bölümü Baflkn› olarak görev yap-

maktad›r.



‹stanbul fethinin en sürükleyici unsurla-
r›ndan biri hiç kuflkusuz Do¤u Roma’n›n
merkezi olan Kostant›niye veya Kayser-i
Rum (Bizans ‹mparatoru) üzerine yap›lacak
seferler ve bu seferlere ifltirak edecek askerle-
re verilen müjdelere dair Hz. Peygamber’den
rivayet edilen haberlerdir. Biz bu tebli¤de bu
hadis ve haberlerin tespit ve tahkikinden zi-
yade bunlar›n ‹stanbul fethiyle ba¤lant›l› ola-
rak  Osmanl› yöneticilerine, tarihçilerine ve
dolay›s›yla Fâtih dönemi Türk halk›na/fetih
nesline yans›mas›na bir göz atmak istiyoruz.
Ancak buna geçmeden önce henüz 14
(635)’lerde Hz. Ömer devrinde Kadisiye mu-
harebesi öncesinde Hire civar›nda düflmana
esir düflen bir ‹slâm askerinin Mecûsî-Îran
ordular› baflkomutan› Rüstem’in, “Îran ordu-
sunun gücünü görmüyor musun? Korkmu-
yor musun?” sorusuna verdi¤i cevab› hat›rla-
mak uygun olacakt›r. ‹slâm askeri bu soruya
cevap olarak flöyle diyordu:

- Herhalde etraf›nda bulunan y›¤›n halin-
deki kalabal›k, seni umutland›r›yor ve bizim
arzular›m›z›n gerçekleflmesi konusunda seni
flüpheye düflürüyor. Biz, flevksiz ve emelsiz
kuru kalabal›ktan ibaret olan askerlerinin bi-
zi gayemize eriflmekten al›koyamayaca¤›na
inan›yoruz. Ey kumandan! Her fleyden evvel
flunu hat›rlatmak isterim ki, siz, mahluk ile
u¤raflm›yorsunuz, kaza ve kaderle u¤rafl›-
yorsunuz. Zira biz, Allah Teâlâ’n›n bize zafer
vadetti¤i ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in fetih
müjdeledi¤i topraklar üzerindeyiz. (1)

‹lk dönem fütûhât› ve seferleri esnas›nda
bir askerin diliyle kaynaklara intikal eden bu
sözler, müjdelenmifl topraklar telâkkisinin
yayg›nl›¤›n› ve eskili¤ini göstermektedir.
Muhtemeldir ki, ‹stanbul fethi öncesinde de
Osmanl› yöneticileri, Osmanl› ordusu ve ge-
nel olarak Osmanl› halk› müjdelenmifl top-
raklara do¤ru mübarek bir sefere ç›kmakta
olduklar›n› düflünüyorlard›. 

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Os-
manl› toplumu, ‹stanbul fethinin müjdelen-
di¤ine ve gereklili¤ine toplum önderleri tara-
f›ndan inand›r›lm›flt›, bu do¤rultuda mü-
kemmel denilebilecek boyutlarda kamuoyu
oluflturulmufltu. Acaba çeflitli toplum kesim-
lerinde müjdelere ve fethe bu inanm›fll›k na-
s›l sa¤lanm›fl olabilir? Buna dair üç aç›klama
flekli belki bu do¤rultuda bir kamuoyunun

nas›l oluflturuldu¤una dair ipucu verebilir.

Birincisi:Osmanl› toplumu, ‹stanbul fet-
hine dair Hz. Peygamber’den intikal eden
müjdeler do¤rultusunda bilgilendiriliyordu.
‹htimal ki bu bilgilendirme, halka hocalar,
askere komutanlar, üst yönetim kadrosuna
padiflah taraf›ndan uygun ortamlar gözetile-
rek yap›l›yordu. ‹lim ve fikir adamlar› da
sözlü ve yaz›l› anlat›mla buna destek veri-
yordu. Bu konuda bize ›fl›k tutacak bir bilgi-
yi Solakzâde tarihinden okuyabiliriz. Bu zat
mezkur eserinde flöyle diyor:

-Padiflah, askerlere ve kumandanlara
(guzât ve mücâhidîne), “… vecâhidû emrin-
deki umumi mâna ve cihad âyetlerindeki ilâ-
hî vaadler iflaretince ‹slâm fliar ve esaslar›n›n
ayakta tutulmas›n›n bir gere¤i olarak ‹stan-
bul’un dâru’l-muvahhidîn olaca¤› ve Kostan-
t›niye’nin fethinin dinin flevketini art›raca¤›
ehâdîs-i sahîha  ve âsâr-›  sarîha ile sabittir”
diyor ve flehrin, Müslümanlar›n eline geçerek
“Dâru ehl-i din ve medâr-› muvahhidîn:tev-
hid ehli olan Müslümanlar›n yurdu” olaca¤›-
na dair va’d-i Nebevî’ye iflaret ediyor.(2)

Tarihçi Solakzâde Mehmed Efendi, bu-
nun devam›nda , “Ol hadîs-i sahîh bu mahal-
le dercolundu” diyerek “‹stanbul mutlaka
fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne
güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur!”
anlam›ndaki hadîsi kaydediyor. Bu kay›ttan,
“‹stanbul fethini müjdeleyen hadîs-i flerîfin
mücâhid gâzilere aktar›l›p aç›kland›¤›, ayr›ca
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(1) Taberi, Târihü’l-Ümem
ve’l-Mülûk,Beyrut ts., IV, 99
vd; Diyarbekirli Said Pafla,
Mir’âtü’l-‹ber, ‹stanbul 1305,
VI, 36 vd; Hüseyin Algül, ‹s-
lâm Tarihi, ‹stanbul 1986, II,
272; Burada bahsi geçen müj-
denin Hendek muharebesi ön-
cesinde Hendek kaz›l›rken vu-
kubuldu¤u söylenir. Nakledil-
di¤ine göre, kaz› esnas›nda
sert bir kayay›  aflabilmek için
Hz. Peygamber ça¤r›lm›fl ve
üç balyoz vuruflu ile  engel or-
tadan kald›r›lm›flt›.Yine nakle-
dildi¤ine göre, Hz. Peygamber
her üç vuruflta, kendisine, baz›
beldelerin istikbalde ümmeti
taraf›ndan fethedilece¤inin
müjdelendi¤ini, bunlardan bi-
rincisinde Hire ve Kisra’n›n
köflklerinin, ikincisinde fiam
ve Bizans istikametindeki bel-
delerin, üçüncüsünde ise  Sa-
na/Yemen taraflar›n›n  kendi-
sine gösterildi¤ini belirtmiflti.
Nitekim, Kadisiye muharebe-
sinden sonra ‹ran’›n baflflehri
Medayin 16/637’de fethedildi.
(Bkz.Taberî, Târîhu’l-Ümem
ve’l-Mülûk, Beyrut ts.,III, 45
vd.; Ayn› Eser, IV,170 vd.; ‹b-
nü’l-Esîr, el-Kâmil Fi’t-Târîh,
Beyrut 1385/1965,II,179 vd.;
Ayn› Eser, II, 509 vd.) Ünlü ta-
rihçi ve Hukukçu Cevdet Pafla,
uzaktan Kisra’n›n saray› görü-
nünce  D›rar b.el-Hattab adl›
‹slâm askerinin, “Allâhu Ek-
ber! ‹flte Kisra’n›n beyaz köfl-
kü! Rasûlüllâh’›n bize vadey-
ledi¤i budur!” dedi¤ini kayde-
der. Bkz. Cevdet Pafla, K›sas-›
Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ,
Derseâdet 1331/1912,I(5. ve 6.
cüz),s.539. 

(2) Solakzade Mehmed Efendi,
Solakzâde Târihi, ‹stanbul
1297,  s.194.

Resim 1; Ayet (Tevbe Sûresi/18)
ve ‹stanbulun Fethi ile ilgili
Hadisi fierif (Ahmet b.Hanbel,
4/225)(Türkiye Diyanet Vakf›,
‹stanbul 1991)



bu hadîs-i flerîfe sahih nazar›yla bak›ld›¤› an-
lafl›l›yor. Buna göre, herhalde, padiflah, ko-
mutanlar ve saray üzerinde etkili olan âlim
ve mutasavv›flar fetih için cesaret ve ümit
uyand›rmak gayesiyle müjdelenmifl toprak-
lardan bahseden hadisleri s›k s›k askere ha-
t›rlat›yorlard›. Fetih için yüreklendirme gaye-
si güden bu tür bilgilendirme, teflvik ve özen-
dirmenin  alelmerâtip entegre bir bütünlük
içinde tüm yetkililerce halk katmanlar›na uy-
gun zamanlarda tekrarland›¤› söylenebilir. 

‹kincisi: ‹slâm’›n, “Allah’›n ad›n› yücelt-
mek: ‹‘lâ-y› kelimetullâh” gayesiyle ortaya
koydu¤u cihad hedefi, Yüce Allah’›n Kur’ân-
› Kerim’de yer alan “ve câhidû fî sebîlillâh:
Allah yolunda cihad ediniz...” tarz›ndaki
emirleri, padiflah, komutanlar, di¤er üst ka-
deme yöneticileri, âlimler ve hocalar taraf›n-
dan irtibat hâlinde olduklar› insanlara anlat›-
l›yor, ‹stanbul’un ehl-i tevhid yurdu olmas›
zaman›n›n geldi¤i  vurgulan›yordu. Yukar›-
da Solakzâde’den nakletti¤imiz tarihî metnin
içeri¤ine dikkat edilirse  bu maddede ileri sü-
rülen görüfle  delil olarak da  de¤erlendirile-
bilir. Ayr›ca, meseleyi teyit için, Hoca Sa-
adeddin Efendi’nin  Tâcü’t-Tevârîh’inden  bir
baflka delil zikretmek de uygun olur. Hoca
Saadeddin Efendi ‘nin  bu konudaki ayr›nt›l›
ifadeleri flöyle özetlenebilir: 

- (Padiflah) Askerlerle kumandanlara,
“ve câhidû: Allah yolunda cihad ediniz” em-
rine göre cesaret verdi; ‹stanbul’un “ehl-i tev-
hid” yurdu olmas›n› ve buna dair müjdeler
oldu¤unu hadislerle izah etti. Hocalar dua
ediyorlar, fleyh Akflemseddin ve Akb›y›k Sul-
tân, Vâhibü’l-Mevâhib’in (Ba¤›fllay›c›lar›n
ba¤›fllay›c›s› olan Yüce Allah’›n) imdad›n› is-
tiyordu.(3)

Tâcizâde Cafer Çelebi ise Mahrûsa-i ‹s-
tanbul Fetihnâmesi’nde bu konuya ayr›nt›l›
bir flekilde yer veriyor. Özetle, Fâtih’in, Allah

yolunda gaza etmeyi en büyük gaye bildi¤i-
ni, ashâb›n hayat›nda bir günün, hatta bir sa-
atin dahi cihads›z geçmedi¤ini hat›rlayarak
kendisinin onlar›n yolundan gitti¤ini kayde-
diyor, küfür oca¤› olan Kostant›niye’nin ‹s-
lâm diyar› hâline dönüfltürülmesinden bah-
setti¤ine de¤inerek padiflah›n flu cümlesine
yer veriyor: “Belki itimad›m, mahza Hakk’›n
lutfuna ve inâyetinedir. As›l gayem de ‹s-
lâm’›n fliarlar›n› izhard›r.”(4) Bu ifadesiyle
Sultan flöyle demek istiyordu: “‹stanbul fethi-
ni gerçeklefltirebilmek için her ne kadar mad-
deten ve mânen bütün haz›rl›klar›m› yapm›fl
olsam da niyetime ald›¤›m bu büyük iflte ba-
flar›ya eriflebilmek için esas itibariyle Yüce
Alllah’›n lutfuna, ihsan ve yard›m›na güveni-
yorum. Bunun için  Allah’a tevekkül ettim,
teslim oldum, tefvîz-i umûr ettim, gönlümü
O’na ba¤lad›m. Esas amac›m ise ‹slâm’›n fli-
arlar›n›(niflanlar›n›, alâmetlerini, sembolleri-
ni) aç›¤a ç›karmakt›r.” 

Keza, Tâcizâde Cafer Çelebi ayn› eserin-
de ordunun genel haz›rl›¤›n› anlat›rken padi-
flah›n son gece yap›p ettikleriyle ilgili flöyle
diyor: “Padiflah henüz sabah namaz› vakti
girmeden erkenden uyand›. ‹ki rekât nafile
namaz k›ld› ve Yüce Allah’a tazarruda bu-
lundu; padiflah, her fleyi bilen Allah Teâlâ’ya
yalvar›yordu, savafl üzere bulundu¤u kavim,
‹hlâs sûresinde gün gibi âflikâr olarak tan›t›-
lan Yüce Allah’a îmân›n mâhiyetini bozarak
teslise yönelmifllerdi. Halbuki Mesih (Hz.
‹sa), Allah’›n kuluydu (Nisâ 4/172). Onlar,
‹ncil’den, Hz. Muhammed’in gelece¤inden
haber veren âyeti de (Sâf, 61/6) silip atm›fllar-
d›.

Mezkur eserdeki kayda göre, bu mukad-
dimeyi yapt›ktan sonra genç padiflah, duas›-
n› flöyle tamaml›yordu:

- Ben âcizin dahi maksad›, “Kendilerine
Kitap verilenlerden, Allah’a ve âhiret gününe 
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(3) Hoca Saadeddin, Tâcü’t-Te-
vârîh, ‹stanbul 1279, I, 420.

(4) Tâcizâde Cafer Çelebi,
Mahrûsa-i ‹stanbul Fetihna-
mesi, ‹stanbul 1331, s.7-9.

Resim 2; 18. as›rda Osmanl›
Hükümdar›n›n K›l›ç Kuflanma
merasimi (As›rlar Boyunca ‹s-
tanbul, Haluk fiehsuvaro¤lu
S.17)

Resim 3; Eyüpsultan Türbe-
si’nin Hacet kap›s›, Çizen Mü-
nif Fehim (As›rlar Boyunca ‹s-
tanbul, Haluk fiehsuvaro¤lu
S.117)



inanmayan, Allah ve Rasûlünün haram k›ld›-
¤›n› haram saymayan ve hak dini kendisine
din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriy-
le cizye verinceye kadar savafl›n.” (Tevbe,
9/29) emrine tutunmak, “Allah u¤runda
hakk›n› vererek cihad edin...” (Hac, 22/78)
emrine uyanlar zümresine girebilmek ve
elimden geldi¤ince sana lây›k hay›rl› ifl-
ler/salih ameller yapmakt›r... Dilemek senin,
kuvvet senin, inâyet senin. Ya Rabbi, sen, Ke-
lâm-› Kadîminde, “Bizim u¤rumuzda cihad
edenleri elbette kendi yollar›m›za erifltirece-
¤iz...” (Ankebût, 29/69) buyuruyorsun. “...Ey
Rabbimiz! Yüre¤imizi sab›rla doldur; bize di-
renme gücü ver, kâfir kavme karfl› bize yar-
d›m et...” (Bakara, 2/250)(5)

Bilhassa bu ikinci bilgilendirmede padi-
flah, ulema ve halk üzerinde etkili mutasav-
v›flarla ‹slâm’›n cihada, ‹‘lây-› Kelimetullâh’a
verdi¤i önem merkeze al›n›yordu. Bunun
izah›nda ise asr-› saâdet neslinin yani ashâb-›
kiram›n, zulme engel olmak, haks›zl›klar› ön-
lemek, insan haklar›n›n önündeki engelleri
ortadan kald›rmak, hakk›/adaleti ikame et-
mek, ‹slâm güvenli¤ini, ‹slâm bar›fl›n›, bir
inanç sistemi olarak ‹slâm’› insanlar›n önüne
sunmak, hür iradeleriyle de¤erlendirmeleri-
ne f›rsat vermek gayesiyle Allah için yapt›k-
lar› cihad› anlat›yorlar, ashab›n cihad telâkki-
sini de¤erlendiriyorlar, bunu teyit için
Kur’ân-› Kerim’de geçen ilgili âyetleri oku-
yorlar, böylece büyük fetih arifesinde Al-
lah’a, Rasûlüne ve ashâba olan muhabbet ve
sadakatlerini tazeliyorlard›. Netice itibariyle,
verdikleri mücadelenin, vaktiyle sahâbenin
yapt›¤› cihad›n  ›fl›¤›nda yap›lan bir ifl oldu-
¤unu halka söylemifl oluyorlard›. Böylece,
fethe dair müjdelere eriflebilmenin, böylesine
yürekten bir yöneliflle tecelli edece¤ini hat›r-
lat›yorlard›.

Üçüncüsü: Tasavvuf büyüklerinden Ak-
flemseddin, Akb›y›k Sultan gibi zevatla Mol-
la Güranî ve Molla Hüsrev gibi din âlimleri,
çevrelerinde ‹stanbul’un fethini müjdeleme
ve fethe  inanma konusunda kamuoyu olufl-
turuyorlard›. Bunlar›n görevi, haz›rl›k safha-
s›nda büyük fethin gerçekleflece¤ine inand›-
rarak halk› bu istikamette gayretle çal›flmaya
sevk etmekti. Ayn› zevat, seferde ise, gâzîler
aras›na kat›larak onlar›n gönüllerinde yan-
makta olan fetih ›fl›¤›n› canl› tutmak, onlar›

fetih için sürekli yüreklendirmekti. Ad› geçen
erenler, evliyalar, ulemâ ve ârifler, mezkur
fetih kandilinin yak›t› gibiydiler; fetih nesline
sürekli müjdeleri aktar›yorlar, onlar› ni’me’l-
ceyfller  olmaya teflvik ediyorlard›. Bunu teyit
için Dervifl Ahmed Efendi’nin Müneccimbafl›
Tarihi’nden bir nakilde bulunmak uygun
olur. Ünlü tarihçimiz bu konuda diyor ki: 

- Bu sefere, ulemâ ve sulehâdan çok kifli
kat›ld›. Hac› Bayram Veli halifelerinden Ak-
flemseddin ve Bayramîlerden Akb›y›k Dede,
ulemâdan Molla Gürânî, Molla Hüsrev kat›l-
d›lar. (Kuflatma uzad›kça Akflemseddin, Pa-
diflaha: “Sabit kadem olal›m, inflallah nusrat
bizimdir.” diyordu.(6) Yani, “Sab›rl› olal›m,
direnelim, davam›zdan vazgeçmeyelim, ga-
yemizden dönmeyelim. Ümit ederim ki, biz
vazifemizi hakk›yla yapar, önümüze ç›kan
engelleri sab›rla aflmaya gayret edersek Ce-
nâb-› Hakk’›n yard›m›n› hak etmifl oluruz,
müjdelenen fethe erifliriz…Allah’›n yard›-
m›ndan ümit kesmemeliyiz, O’nun yard›m›-
na güvenerek fetih yolunda ilerlemeliyiz “
demek istiyordu.

Halk›n Mânen Fethe Haz›rlan›fl›nda
K›br›s fiehidi Hala Sultan ve ‹stanbul fie-
hidi Eyyûb Sultan Olgusu 

Halk›n ‹stanbul fethine müjdelenmesini,
inanmas›n›, ba¤lanmas›n› ve bu do¤rultuda
maddeten, mânen haz›rlanmas›n› izah eder-
ken hiç kuflkusuz, müjdelenmifl topraklara,
as›rlarca önce, âhir ömürlerinde bile olsa cen-
nete gider gibi giden K›br›s flehidi Hala Sul-
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(5) Bkz. Cafer Çelebi, a.g.e.,
s.17-19. 

(6) Dervifl Ahmed Efendi, Mü-
neccimbafl› Tarihi/Sahâifü’l-
Ahbâr (çev.Nedim Efendi), ‹s-
tanbul 1285, III, 368.

Resim 4; Eyüpsultan Cami
avlusu  (‹stanbul, Atlantis, 1969
s.112)



tan Ümmü Haram Binti Milhan (ö.28/648-
649) ile ‹stanbul flehidi Eyyûb Sultan Halid b.
Zeyd (ö.49/669)’i de hat›rlamak gerekir. Bi-
lindi¤i gibi, Hz. Peygamber, dedesi Abdül-
muttalib’in annesi Medine’li  Selma Ha-
n›m’dan dolay› muhtemelen akrabas› olan
Ümmü Haram(r.anhâ)’n›n evinde bir gün ye-
mek yedikten sonra kaylûle/ö¤le uykusu  es-
nas›nda tebessüm ederek iki kere uyanm›fl,
her ikisinde de Ümmü Haram(r.anhâ)sebebi-
ni sormufl, buna karfl› Hz. Peygamber, birin-
cisinde ümmetinin denizlerde gemilere bine-
rek sefere ç›kt›klar›n›n  gösterilmesi, ikinci-
sinde ise  kara nakliyeleri  üstünde mühim
kalabal›klar hâlinde Kayser’in flehri Kostant›-
niye’ye gazaya gittiklerinin gösterilmesine
müjdelendi¤ini ve sevincinden  ferahlay›p te-
bessüm etti¤ini söylemifltir. Rivayette yer
alan bir husus özellikle konumuz aç›s›ndan
önem tafl›maktad›r. Bu hadîsin râvisi olan
Ümmü Haram (r.anhâ) yafll› bir han›m oldu-
¤u hâlde  bu seferlerin her ikisinde de bulun-
mak için Hz. Peygamber’den dua etmesini is-
tirham etmiflse de Hz. Peygamber, birinciler
yani deniz seferine ç›kacaklar aras›nda yer
alaca¤›n› müjdelemifltir. Gerçekten de bu seç-
kin han›m sahabi, 28(648-649)y›l›nda Hz. Os-
man devrinde meydana gelen K›br›s seferine
kocas› Ubâde b.Sâmit el-Ensârî Hazretleriyle
birlikte kat›lm›flt›r. Hz. Peygamber’in yak›n
sohbetine eriflen ve iltifat›na mahzar olan bu
han›mefendi, o s›ralarda yaya yürüyemeye-
cek kadar yafll› ve güçsüzdü. ‹slâm ordusu,
Rumlar› yenilgiye u¤ratarak vergiye ba¤la-
m›flt›. Dönüfl s›ras›nda Larnaka civar›nda
Tuzla denilen yerde kat›rdan düfltü, boynu
k›r›larak flehîden vefat etti ve orada topra¤a
verildi.(7) Bu iki müjdeden birincisinin erken
bir tarihte tecelli etmesi  tarih boyunca Müs-
lümanlar› Kostant›niye seferlerine teflvik et-
mifltir.

Öte yandan pek muhtemeldir ki, bilhassa
Ebû Eyyûb el-Ensarî Hazretleri ‹stanbul fethi
öncesi, esnas› ve sonras›nda en çok ad› geçen,
halka ve askerlere en çok anlat›lan bir isimdi.
Çünkü Allah Rasûlü (s.a.v.)’in bu seçkin sa-
habisi, Türkler için ‹stanbul fethini çok an-
laml›, önemli ve kayda de¤er k›l›yordu. Her
bir Osmanl› askeri herhalde mihmandâr-› Ra-
sûl ünvan›yla flereflenmifl olan ve Ehl-i Beyt’e
muhabbet ve ba¤l›l›¤›yla tan›nan Ebû Eyyûb
el-Ensarî nam›na ‹slâm’›n sanca¤›n› surlara
dikmeye özeniyor ve o ruhla savafl›yordu.
Öyle ki, onlar› ‹stanbul önlerine dâvet eden
sanki o idi, savafl s›ras›nda onun rûhâniyetini
yanlar›nda hissediyorlard›, zaferden sonra
da ona komflu olmaya can at›yorlard›. Solak-
zâde’nin onun kabrinin bulunuflunu nakle-
den menk›bevî tasviri o devirde ulema ve
halk›n o büyük zâta ne kadar büyük de¤er
verdi¤ini gösteriyor. Solakzâde’nin kendi
devrinin diliyle bu zevkli anlat›m›n› de¤ifltir-
meden okuyal›m: “... Ol meflhed-i mübârekin
tayini murâd-› flerîfleri olundukta fieyhu’l-
vâs›lîn Akflemseddin Hazretleri bir miktar
murakabe bahrinde garîk-i envâr olduklar›n-
dan sonra sâhil-i deryâya gelüp hâlen ziya-
retgâh olan türbe-i flerîf-i mutahharlerin gös-
terdiler. Alelhusus, rûhu latîfleriyle bulufl-
tum. Bize, fethile tehniyet buyurdular. Bi-
hamdillâh zulmet-i küfrden halâs ve envâr-›
müslimîn ile fleref bulduklar›n› söylediler.”(8)

Buradaki ilginç tespit flu olsa gerektir: Halk
menk›besi o dönemin bir evliyas› ile Ebû Ey-
yûb el-Ensarî Hazretlerinin ruhunu bulufltu-
ruyor, adeta Ebû Eyyûb (ra.) canlanarak fetih
sebebiyle Akflemseddin Hazretlerinin flahs›n-
da fethe kat›lan tüm gazileri tebrik ediyor ve
“elhamdülillâh, gayretinizle buras› küfrün
karanl›¤›ndan kurtuldu, ‹slâm’›n flerefiyle fle-
reflendi.” diyor. ‹flte Osmanl› tarihçilerine
yans›yan bu anlay›fl da gösteriyor ki fetih
nesli, ni’me’l-ceyfl’lerin önderi olan Ebû Ey-
yûb el-Ensârî Hazretleriyle bütünlefliyordu,
müjdelerin tecelliyat›na onunla ortak olacak-
t›. Bu anlay›fl, fetih neslinin yüre¤inde sön-
meyen bir ›fl›kt›.

Burada bir noktaya daha de¤inmekte ya-
rar vard›r. Ahmed Cevdet Pafla gibi baz› Os-
manl› tarihçileri fethi müjdeleyen hadîs-i fle-
rîfe sadece fetih ba¤lam›nda de¤il, ayn› za-
manda fetihten sonraki h›zl› ilerleme süreciy-
le irtibatl› olarak da bakm›fllard›r. Cevdet Pa-
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(7) Ez-Zebîdî,Sahîh-i Buhârî
Muhtasar› Tecrîd-i Sarîh Ter-
cemesi, (çev.Ahmed Naim-Kâ-
mil Miras) Ankara 1973,VI-
II,337 vd. ; ‹bnü’l-Esîr,Üsdü’l-
⁄âbe Fî Ma’rifeti’s-Sahâbe,Ka-
hire 1970,VII,317 vd.; ‹bn
Sa’d,Tabakâtü’l-Kübrâ, Beyrut
ts.,VIII,435 ; Karaçelebizâde
Abdülaziz, Ravzatü’l-Ebrâr,
M›s›r 1284,s.450 vd.;   Hersekli
Mehmed Kâmil, Metâliü’n-
Nücûm, ‹stanbul 1307,II,316-
317 ;  Fethi müjdeleyen hadis-
lerin nakli ve tahkiki için
bkz.‹smail Lütfi Çakan, “Fetih
Hadisi ve Akflemseddin’in Fe-
tihteki Yeri”, (Akflemseddin
Sempozyumu Bildirileri/Ak-
flemseddin Hazretleri Vakf›
Yay›nlar›),Ankara ts.,s.153-
163.

(8) Solakzâde Tarihi, s.267-268.

Resim 5; Sultan Reflat Eyüp’e
Cuma namaz›na gidiyor. (Bir
Zamanlar ‹stanbul, Perihan
Sar›öz, S. 102)



fla, Târîh-i Cevdet adl› meflhur eserinin girifl
k›sm›nda bu hususa flöyle iflaret eder: “…‹s-
tanbul fetholunduktan sonra devlet-i aliyye
merkez-i sahîhinde temekkün ve istikrar ile
satvet ve saltanat› derece-i kemâle îsal ve az
vakit zarf›nda düvel-i sâireye galebe esbâb›n›
ikmâl etmifltir. E¤er ‹stanbul fetholunmasay-
d› devlet-i aliyye derhal bu kuvvet ve kudre-
ti kesb idemezdi. Selâtîn-i Osmâniye’nin  bu
dakîkaya vukuf ve ›tt›lalar› cây-› dikat ve Le-
tüftehanne’l-Kostant›niyye  feleni’me’l-emîr
emîruhâ veleni’me’l-ceyfl zâlike’l-ceyfl hadîs-
i flerifi bu nükteye iflarettir.”(9)

Dilden Dile Anlat›lan 
Anlaml› Bir Anekdot
‹stanbul’un fethine inanm›fl insan unsuru

ile ilgili flifahî olarak günümüze kadar anlat›-
lagelmifl olan flu anonim tarihî anekdot yeter-
li ipucu verebilir. ‹stanbul fethinin haz›rl›kla-
r› sürerken Fâtih bir gün Edirne civar›ndaki
köylere tebdilk›yafe/farkl› bir k›yafete bürü-
nerek vezirleriyle gider. Gayesi, sade vatan-
dafla ‹stanbul fethi ile ilgili sorular sormakt›r.
Padiflah ve vezirleri oralardan geçmekte olan
bir yolcu izlenimi uyand›rarak tarlas›nda çift
süren bir köylüye selâm verirler. Daha sonra
Fâtih, çiftçiye flöyle bir soru sorar: “Allah ek-
ti¤inizi bereketli k›ls›n, hepimize dirlik dü-
zenlik ihsan etsin. Hele kardefl, flu bizim genç
padiflah var ya! Cürmüne, gücüne, yafl›na
bakmadan ‹stanbul kuflatmas›na haz›rlan›-
yormufl! Böyle tedbirsiz, dikkatsiz bir sefer
olur mu? Allah muhafaza buyursun, insanla-
r›m›z›n düflman önünde k›r›lmas›ndan kork-
maz m› bu genç padiflah! Sen ne dersin bu
ifle?”

Çiftiyle, çubu¤uyla u¤raflan
köylü vatandafl›n cevab› çok ilginç-
tir:

- Sen ne diyorsun hemflehrim!
Akl›n› bafl›na topla, kendine gel! Biz
bu yola bafl koymufluz. ‹stanbul fet-
hine inanm›fl›z! Yediden yetmifle bu
yolda fedây-› cân etmeye haz›r›z.
Allah Rasûlü (sav.)’in müjdesine
eriflmeyi umuyoruz! Bu kabil sözle-
ri burada söyledin, baflka yerde
söyleme!

Padiflah duymak istedi¤ini
duymufltu; memnun ve mesrur ola-

rak oradan ayr›ld›.

Görülüyor ki bir yandan Türk mühendis-
leri ‹stanbul surlar›n› tahrip edecek toplar›
dökerken, bir yandan Osmanl› ordusunun
kurmaylar› kâ¤›t üzerinde kuflatma plânlar›-
n› çizerken öte yandan tarladaki çiftçisinden
kasaba ve flehirlerdeki esnafa, tüccara, okul-
lardaki ö¤rencilerden ö¤retmenlere, talib/til-
miz ve müderrislere, mahalle hocalar›ndan
büyük âlimlere, mutasavv›flara, rütbesiz ne-
ferlerden en yüksek rütbeli komutanlara,
da¤daki çobandan merkezdeki padiflaha ka-
dar her meslekten insan, himmet ve gayretini
ayn› gayeye/‹stanbul fethine yöneltmifl bulu-
nuyordu. Onlar bir binan›n tu¤lalar› gibi bir-
birlerini destekledikleri, bir bedenin organla-
r› gibi yekdi¤eriyle ilgilendikleri, ayn› de¤er-
leri paylaflt›klar› zaman birli¤e eriflebilecekle-
ri fluuruna sahiptiler. Yüce Allah’›n yard›m›
da hasbî olarak do¤ru bir hedefte birleflenler
üzerine gelirdi. Düflman, plâns›z, inançs›z
kalabal›klardan de¤il, ortak bir gayede kenet-
lenmifl millî ruhtan korkard›. Osmanl› tarih-
çileri bize  ‹stanbul kuflatmas› öncesinde fetih
müjdesine inanm›fl ve fethe kenetlenmifl böy-
le bir kitleden bahsetmektedir.

Netice itibariyle  müjdelenmifl topraklar
telâkkisi, fetih öncesinde fetih nesline böyle
yans›m›fl , Osmanl› tarihçilerine de böyle  in-
tikal etmiflti. Bu bize, Türk tarihinde meyda-
na gelen büyük fetihlerin bir foto¤raf› çekile-
cek olursa  çerçeve içinde yöneticilerin, as-
kerlerin, ulemân›n, ümerân›n, din büyükleri-
nin/mutasavv›flar›n, her meslekten halk›n
problemsiz bir flekilde ve tam bir dayan›flma
içinde  yer ald›¤›n› göstermektedir.
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(9) Cevdet Pafla,Târîh-i Cevdet,
‹stanbul 1302, s.30.

Resim 6; Eyüp ‹skelesi, Haliç
Dergisi, say› 2, ‹stanbul 2003,
Ka¤›thane Belediye Arflivi 


