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FÂTÎHİN HAYATI

D O Ğ U M  T A R İH Î: İkinci Murad’ın Ortaçağ’a nihayet veren 
şanlı oğlu İkinci Mehmet Hicretin 835 senesi Receb ayının 26— 27 nci 
Cumartesi-Pazar gecesi Zevâlî saat üçü sekiz geçe Edime sarayında 
dünyaya gelmiştir. Osmanlı menbâlarmda hem doğum tarihi, hem doğıun 
yeri hususunda ikinci derecede bir takım zayıf rivayetlere daha tesadüf 
edilir : Meselâ Fâtih’in Edirne’de dünyaya gelmiş olduğu hakkındaki 
en kuvvetli rivayete mukabil Bursa, Mağnisa ve Dimetoka’da doğmuş 
olduğu hakkmda da bir takım rivayetler vardır. Doğum tarihi de öyledir : 
Umumiyetle Receb aymda ittifak edilmekle beraber, sene itibariyle 
835 den başka 830, 832, 833 ve 834 rivayetlerine de tesadüf edilir ; gün 
tarihi bakımından da Receb’in alüsından yirmi yedisine kadar muhtehf 
kayitlere tesadüf edilmektedir ; fakat bütün bunlar zayıftır. Bizim burada 
esas ittihâz ettiğimiz 26-27 Receb 835 tarihi bir taraftan muhtelif Os- 
manlı menbâlarmdaki kayitlere, bir taraftan da son tetkiklere istinâd 
etmektedir ; Bu Hicrî tarih, «Julien* denilen eski Milâd takviminde 
1432 senesinin 29-30 Mart gecesine ve «Gregorien» denüen yeni Milâd 
takviminde de ayni senenin 7-8 Nisan Cumartesi-Pazar gecesine tesadüf 
etmektedir ; işte bu son tarih, şimdi kullanmakta olduğumuz takvime 
göre Fâtih’in doğum tarihi demektir.

Bu hususta en son tedkiki Profesör Dr. Süheyl Ünver yapmıştır. 
«Cumhuriyet» gazetesinin 16 Teşrinievvel 1943 tarihü nüshasmda (Fâ
tih nerede ve ne zaman doğdu ?) serlevhasiyle neşrettiği bir makalede 
Profesör Ünver iki eski zâyiçeye istinâd etmektedir : Bunların biri 
Fâtih’le muâsır bir müneccimin Süleymâniye kütüphânesindeki Es’ad 
Efendi koleksiyonunda 1997 numarah bir yazma eseri, İkincisi de An- 
karah Sa’dullah Efendi isminde bir müneccimin Rasadhâne kütüphâ- 
nesinde «204-H. 49» numarah bir mecmua içindeki risalesidir. Her iki 
müellif de Fâtih’in tâhini çıkarmak için doğum tarihinden işe başlamış
lardır : Fâtih’le muasır olan müneccim (Ceylânı) İkinci Mehmed’in 
doğum tarihini H. 835 = M . 1432 senesi Receb aymın 26 ncı, yâni eski 

. Milâd takvimine göre Mart aymın 29 uncu ve yeni Milâd takvimine 
göre de Nisan ayının 7 nci Cumartesi gecesine müsadif göstermiş, öteki 
müneccim de ayni senenin ayni ayımn 27 nci, yâni eski ve yeni Milâd



takvimlerinde Marün 30 uncu ve Nisanın 8 inci Cumartesi gecesine 
tesadüf ettiğinden bahsetmiştir. Fazla olarak ikinci müneccim Fâtih’in 
doğum saatini de «Seher vaktinde saat sekizi dört dakika geçe» göster
mektedir. Bu iki rivayet arasmda bir günlük bir fark vardır : Profesör 
Süheyl Ünver bu noktayı doğumun geceye tesadüf etmesiyle izah ederek 
26/27 Receb Cuma/Cumartesi gecesini esas tutmaktadır ; fakat Pro
fesör Hicıî tarihi Milâdîye tahvil etmediği için bu noktada küçük bir 
zühûle uğramıştır : Çünkü o sene Receb ayımn 26 ncı günü bir Cuma 
günü değil, eski takvime göre Martm 29 uncu Cumartesi günüdür ve 
27 Receb günü de 30 Mart Pazar gününe müsâdiftir ; işte bundan dolayı 
Fâtih’in Cuma/Cumartesi gecesi değil, Cumartesi/Pazar gecesi doğmuş 
olması lâzım gelir. Birinci müneccimin «26 Receb Cumartesi gecesi» 
demiş olması 26 ncı günün Cumartesine tesadüf etmiş olmasıyla ve 
ikinci müneccimin de <127 Receb Cumartesi gecesionden bahsetmesi 
Cumartesi gününü Pazar gününe bağhyan geceyi kasdetmek maksadiyle 
izah edilebilir. Bu iki müneccimin kaydettikleri doğum yılı Nişancı 
tarihiyle Mir’ât-ı-Kâinât vesair bâzı Osmanh menbâlarmdaki kayitlere 
de tevâfuk ettiği gibi, ay tarihinde umumiyyetle ittifak edilmesi ve fazla 
olarak Receb ayının 26 ncı ve 27 nci günlerinden ekseriyyetle bahsedil
mesi de Dr. Süheyl Ünver’in meydana çıkardığı müneccim kayitlerini 
her halde te’yid edebilecek dedliUerdir.

FA TİH ’IN A N N E S İ; Fâtih’in doğum yeriyle tarihi gibi, atmesinin 
hüviyyeti de ihtilâfh bir meseledir ; Çünkü bu bahtiyar kadmm ecnebi 
olduğuna âit saçmasapan bir takım iddiâlar vardır ! Hiç bir ash faslı 
oteuyan ve hattâ gülünç sayılmıya bile değmiyen bu safsatalarm birine 
göre İkinci Murad’m kadınlarmdan Sırp prensesi «Mara» gûyâ Fâtih’in 
annesi imiş ! Sırp despotu «Brankovİ9>in kızı olan bu prensesi Fâtih 
tahta çıküğı zaman deriıal hudut hâricine çıkarıp memleketine iâde 
etmiş olduğu için, böyle ihrâc edilmiş bir kadımn pâdişâh anası olmak 
ihtimali yoktur ; Bâzı muahhar Osmanh müverrihlerinin bu asılsız 
iddiâyı hiç tedkik etmeden kitaplarına geçirivermiş olmaları çok esef 
edilecek bir gaflettir. Fransız müelliflerinden «Henri Mathiem’nün 
«La Turquie et ses differents peuplesiı ismindeki eserinin birinci cildinde 
bahsettiği ikinci bir iddiâya göre de Fâtih’in annesi Sırp değil, «Stella» 
isminde bir İtalyan kızıdır : Yedi yaşmdayken Cezayir korsanlan tara- 
fmdan esir edilen bu İtalyan kızı nihayet İkinci Murad’la evlenmiş, 
Fâtih bu İzdivaçtan dünyaya gelmiş ve gûyâ ilk fikir terbiyesini de işte
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bu mevhum anasmdan almış ! Hattâ İtalyanca bilmesi de işte bundan- 
ımş ! Tabiî birinci iddiâ gibi bu ikinci iddiâ da hiç bir ciddî vesikaya 
istinâd etmiyor. Tıpkı bunlara benziyen üçüncü bir iddiâ da eski Os- 
manh tarihlerinde çok hakh olarak reddedilir : Fâtih’in bir Fransız 
prensesinden dünyaya geldiğine âid olan bu garib iddiâ ilkönce bir 
Fransız sefirinin hayalhanesinden çıkmıştır : Peçevî tarihinin birinci 
cildiyle Cevrî tarihinin ikinci cildinde bu ecnebi iftirâsınm reddine âit 
birer fasıl vardır. Peçevî İbrahim Bfendi’nin anlattığı Fransız masalına 
göre, günün birinde «Françe pâdişâhı» peri kadar güzel kuını bir krala 
vermiş, güzel prenses çehiziyle beraber «Bir azîm kalyona» bindirilip 
yola çıkarılmış, fakat yolda Türk denizcileri Fransız kalyonunu zabtet- 
miş, «Françe pâdişâhD>’nın dilber kızı İkinci Murad’a gönderilmiş, 
Sultan Murad kızı beğenip almış ve Fâtih işte bu Frenk masahndaki 
kral kızmdan dünyaya gelm iş! Yalmz Fransız prensesi müslüman 
olmadığı için Galata’daki türbesi kapanmış, kapısına kilit vurulmuş ve 
ruhuna Kur’ân okunmazmış 1 Hattâ Peçevî İbrahim Efendi bir gün 
bu mesele hakkında o zamanki Fransa sefiriyle de görüşmüş ; bu tuhaf 
mülâkat şöyle olmuş :

<iBu hakîr-i kesîr-üt-taksîr Hâjız Paşa'mn •üezâreti esnasında Arz 
odasında câlis içim. Françe elçisi geldi. Vezir-i a’zam tafra çıkınca bir 
sâat-i nücûmî mtkdân elçi ile müsâhabet vâkC oldu : Bununla gayet tefahhur 
iderler ve «Sultan Mehmet’den sonra gelen pâdi§âkân-ı zî-şân Françe 
pâdişahlarunın akrabâkrıdur» dirler ve v.Her zaman mülkümüz âl-i 
Osman mülküne muttasıl iken bizden kilâtna ve hükkârmna dostluktan 
gayri zahir olmamıştır ; pâdişâhlarımız hakk-ı karabeti şöyle riâyet iderler 
ve ol duhter-i pâkîze-ahter İslâma gelmedi ve el’ân türbesi muhaffel ve 
mesdûddur. Ekser Galata’dan geldikçe câmi hareminden geçeriz ve türbe
sine nazar ideriz » dedi....

Peçevî İbrahim Efendi Fransa krallarını Osmanh hânedâmna akrabâ 
çıkarmak için uydurulan bu tuhaf masal hakkında kendi arkadaşlariyle de 
görüştükten sonra işi tedkike karar veriyor ve bir gün sefirin bahsettiği 
Galata’daki türbeye gidiyor, türbedarla görüşüyor, her yerde olduğu 
gibi orada da her sabah K ur’an okunduğunu ve Fransa elçisinin anlattığı 
hikâyeyi te’yid edebilecek hiç bir hususiyetten eser oknadığuu anUyor 
ve hattâ sefire de anlatmak istiyor ;

elçiye takrir ittüm, kaabil olmadı, elçi inadında musırr olup 
itikadından dönmedi»
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diyor. «Cevrî» tarihinin ikinci cildindeki bahis de bunun hulâsasından 
ibarettir. Fakat bu ecnebi masallarına mukabil millî menbâlarda Fâtih’in 
annesi Türk olduğunu gösteren sarahatler vardır ; meselâ «Hoca Sa’düd- 
dini)’in «Tâc-üt-tevârîhDİnde şu fıkraya tesadüf edüir :

«Sultan Murad îşfendiyâr oğlunun duhterini nikâhla hâtunluğa kabul 
eyledi ; hattâ Fâtih-i İstanbul Sultan Mehmet-Han ol duhterden vücûda 
gelmiştin.

Bu fıkrada Fâtih’in annesi gösterilen Türk prensesi, Kastamonu ve 
Sinop’ta hükümet süren Candar-oğulları hânedânından meşhur İsfen- 
diyaı Bey’in kızı yahut torunu Halime veyahut Hadice-Hâtun’dur ; 
İkinci Murad’ın bu kızla izdivâcı Hicretin 827 ve Milâdın 1424 tarihin
dedir. îsim ihtilâfının sebebi şudur ; Fâtih’in annesi olduğundan bahse
dilen Hâtûn bir rivayete göre İsfendiyar Bey’in kızı Halime ve diğer 
bir rivayete göre de torunu, yâni oğlunun kızı Hadice-Hâtun’dur : 
Halil Edhem Bey «Düvel-i İslâmiyye»sinde birinci rivayeti, Ahmed 
Tevhid Bey de <ıTarih-i Osmânî Encümeni Mecmuası>)nda çıkan «İs- 
fendiyar-oğulları veyahut Kızd-Ahmedliler» ismindeki etüdünde ikinci 
rivayeti esas ittihâz etmektedir ; Tevhid Bey 906=1500— 1501 tarihli 
bir vakfiyyeye istinâden, Bursa’da yeni Kaplıca karşısındaki türbesinde 
medfun olan Hadice-Sultan’m İsfendiyar Bey oğlu İbrahim Bey’in 
kızı olduğunu isbat etmiştir ; yalnız Fâtih’in bu hâtûndan dünyaya 
geldiği hakkmda hiç bir şey söylememektedir. Halil Edhem Bey ise 
Haüme-Hatun’dan bahsederken «alâ-rivâyetin Fâtih’in anası» olduğunu 
kaydetmekle iktifâ etmiştir. Bir rivayete göre de İkinci Murad Dulgadır 
hânedânından Alime-Hâtun isminde bir prensesle evlenmiş ve Fâtih 
işte bu izdivaçtan dünyaya gelmiştir. Fakat daha sonraları Bursa mahkeme 
sicillerinde yapılan tedkiklere göre Fâtih’in muhterem annesi «Hümâ- 
Hâtumdur : Bu bahtiyar kadımn türbesi Bursa’da Murâdiyye câmünin 
şark tarafmda Müze idaresince istimlâk edilen bir bahçe içindedir ve 
camiden çarşıya doğru gidilirken yolun sağ tarafına düşmektedir. Bursa- 
lılarm «Hâtûniyye türbesi» dedikleri bu zarif âbide camiden yüz metre 
kadar ilerdedir. Memduh Turgud Koyunluoğlu’nun Bursa Halkevi 
neşriyyâtı içinde çıkan «İznik ve Bursa tarihi»nin 152— 153 üncü sahife- 
lerinde «Hâtûniyye künbedi» ismiyle bahsedilen bu türbeyi Fâtih, babası 
İkinci Murad hayatta iken ölen annesi için 853=1449 tarihinde, yâni 
İstanbul’un fethinden dört sene evvel yaptınmştır ; kitabesi Arapçadır 
ve üç satırdır :
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Bu kitâbenin en büyük kıymeti, Fâtih’in muhterem annesinin yu
karda gözden geçirdiğimiz ecnebi rivâyetlerinde iddiâ edildiği gibi 
İstanbul’da medfun olmayıp türbesinin Bursa’da bulunduğunu ve gene 
ayni ecnebi masallarında iddiâ edildiği gibi Hıristiyan olarak öldüğü 
için türbesi kapalı olmayıp Müslüman olduğunun kitâbe ile sabit olduğu
nu artık hiç bir tereddüde imkân bırakmıyacak bir kat’iyyetle ortaya 
koymasıdır. Yalmz kitabede Hâtun’un ismi yoktur; fakat bu da yukarda 
gördüğümüz gibi Bursa mahkeme sicillerinin 31, 201 ve 370 sayıh def
terlerinin 35, 64 ve 40 inci sahifelerinde bulunmuştur : Fâtih’in annesi
nin ismi <'Hümâ-Hâtım»dur.

F Â T İH ’İN TA H SİLİ ;Fâtih’in ana-dUinden başka Yunan, Lâtin, 
İtalyan, Fransız, Arap ve Acem dillerini bildiği rivayet edilir: Her halde 
Şark ve Garp kültürlerini cem’etmiş olduğu muhakkaktır ; bilhassa 
Riyâziyye ile Felsefedeki büyük iktidarı son Bizans müverrihlerinin de 
i’tiraflarıyla sabittir ; bilhassa Balistik sahasındaki keşifleri yeni top
çuluğun temel taşları sayılabilir. Fakat Fâtih’in bu büyük kültürünü 
biraz geç tahsile başladığından, veliahthğı zamanında valilikle bulunduğu 
Mağnisa’ya gönderilen hocalarla alay edip okumak istemediği, için ba- 
basım me’yus ettiğinden bahsedüir 1 Rivayete nazaran oau tahsile mecbur 
eden yegâne âmil, İkinci Murad’m nihayet geniş salâhiyyetlerle Mağ
nisa’ya f^önderdiği büyük âüm Molla-Gûrânî’niıa mehâbetidir. Taş- 
köprülü-zâde Mehmet Kemâlüddin Efendi’nin «Târîh-i sâf» yahut 
<(Tuhfet-ül-ahbâb> ismindeki eserinde bu nokta şöyle izah edilir :
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«Rivâyet olunur ki unfüvân-t şebâbda cihangirlik tmrâsimini tekmil 
ifün âlât-t ceng-ü-ddâl ve esbâb-ı harb-ü-kıtâle mail olup silâhşorluk ve 
cengcûyluk, adû-küşlük ve keman-keşliğe heves itmeğle ulûmu tahsil itmedüğü 
vâlid-i mâcidlerinün sermâye-i gami ve mâye-i elemi olup Molla-Gûrânî’yi 
hidmet-i ta’lime me’mûr ve teallüm itmekde Sultan Mehmet-Hân’un 
gerden-keşliğihi i ’lâm idüp murâd-t fuâd-t Murad-Hânî Sultan Mehmet- 
Hânt ta’ lîme mukaarın olup ehl-i ilmkolmasına münhasır ve maksûr ol
duğunu tejhîm itdükde emr-i cihan-mutâuna imtisâl-ü-ittibâ’ idüp şehzade 
Sultan Mehmet-Han Hazretlerine hidmet-i ta’lîm içün sancâğ-t Hümâ
yûna varup mâ-vakaı Bâh-ı-Hütnâyûn-ı saâdet-makrunlarunda Kapu- 
ağasvna i ’lâm itdükde Rikâb-ı Hümâyûn-t şehzâde-i gerdûna :

—  Babalan Sultan Murad-Han taraf-t izzet-ünvânundan ta’lîm-i 
şehzâdeye me’mûr-t fazâil-ünvan Mevlânâ-Gûrânî gelmişdür, izn-i âlî 
nt minval üzre câri olur ?

diyü arzolundukda tebessüm buyurup :

— Gelsiin, ne söyler gcrelüm ! 
diyü izn-i Hümâyun sudûr idüp Molla-Gûrânî'nün dühûlü saâdetlü şâh- 
zâdenün manzûru oldukda fi-l-cümle havf târi oldu. Ba’dehu cehr ile:

—  Es-selâmü aleyküm !

didikde okumağa tab’-t nekkadlarunda fi-l-cünile inkıyâd zahir oldu. 
Tahta karîb oldukda vâlid-i mâcidleründen nakl-i selâm ile feth-i kelâm 
idüp ;

—  Sizreâyâdanstz ; Vâlid-i kesîr-ül-mehâmidünüzün emrine imtisal 
idüp okurmuşuz ? Eğer itâat idersenüz zehî saadet ve eğer emr-i şerîflerüne 
ittibâ’ itmezsenüz...
diyü yeninden bir küçük hayzeran çıkarup ;

—  Bununla te’dîb-ü-ta’zîrünüz lâztmdur \ 
diyüp şiddet-i savt ile:

—  Oku !
diyü emritdükde Şehzade Sultan Mehmet-Han Hazretlerinün. ttynet-i 
melek-nişânunda vedia olan eltâf-t Rabb-i-Müsteân zuhûr idüp :

—  Bism-tllâh ir-Rahmân ir-Rahîm ! 
diyüp okumağa şürff idüp usûl-ü-fürûu tekrrûl ve envâ'-t ulûmu tahsil 
itmişlerdür».

Bu kıssaya (Şakaayık-ı N u’mâniyye) ile (Tâc-üt-tevârîh) de de 
tesadüf edilir ; Bunların izâhma göre MoUa-Gûrânî’nin Mağnisa’ya
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gönderilmesine sebep, yaramaz şehzâdenin Kur’ân okumaya başlamış 
olmakla beraber henüz hatim indirememiş olmasıdu-, İkinci Murad 
işte bundan dolayı MoUa’mn eline indelhâce kullanılmak üzere bir 
değnek vermiş ve bir rivayete göre Molla bu değneği şehzade ile daha 
ük mülâkatmda kullanmak mecburiyetinde kalmıştır ! (Şakaayık) ter- 
cemesinde bu nokta şöyle anlatıhr :

«Mevîânâ-Gûrânî elinde kadîb ile Şehzâde Hazretlerine mülâki olup 
onun canibinden ;

—  Bu kadîb nedür ? 

diyü istihbâr-u-istifsâr olundukda ol urve-i vüskaa ve habl-i metin zamin 
olduğu hiktr.eti iblâğ idüp nEl-me’mûrü ma’zûra fahvâsmca me’mür olduk
ları umûru yerine getürmek emr-i lâzım olup îkaa’-u-îfâ itmeğe cür'et-ü-ce- 
sâret mukarrer-ü-musamrmm idüğünü i ’lâm eyledi. Şehzâde Hazretleri 
Molla-Gûrânî’nin hu kelâmını istimâ' idicek istVcâb-u-istiğrâb idüp nesim-i 
taaccüh ile gül gibi hande eyledi. Bu mahalde Mevlânây-t fazâil-intimâ 
hî-pervâ elinde olan kadîb ile darbeyleyüp durûb~i levâzvm-t âdâb ve hurûf-i 
merâsim-i ülü-l-elbâbt darben ve cebren ta’ lîm itmeğe cesaret üzre olduğunu 
ızhâr-u-isbât eyledi. Şehzâde-i Dârâ-re’y ü Nerîman-harb bu darbden 
muhkem münfail olup mülket-i kalb-i sulb-i şerifim asker-i havf ve bedhâh-ı 
ru’h-u-haşyet istilâ eyledi».

FÂ TİH ’İN ŞÂ İR L İĞ t : Fâtih işte böyle yetişmiye başladığı halde 
daha yirmi bir buçuk yaşım doldurmadan İstanbul’u fethedüp Şarkî- 
Roma’ya hâkim olduğu zaman ilmi ve âlimleri, şi’ri ve şâirleri daimâ 
himâye etmiş, tahsisat vermiş ve muhtelif memleketlerin ilim adamlarım 
İstanbul’da toplayıp yeni pâyitahtım Şarkm en büyük fikir ve ilim 
merkezi hâline getirmek için hiç bir fedâkârhktan çekinmemiştir. Zâten 
kendisi de hem âhm, hem şâirdir. Son zamanlarda neşredilen divâm 
edebiyat tarihimiz için olduğu kadar dil tarihimiz için de çok kıymetli 
bir vesikadır. Şiirde (Avnî) mahlasım kuUamr. Bâzı gazelleri çok âhenklidir: 
Baştan başa musikiden ibaret uzun bir şi’ri yardır ; bu enfes manzu
menin bütün kıymeti, insan kalbinin teessürleriyle tahassürlerini kelime
lerin mânâlarmdan ziyâde teselsül tarzmdaki müessir ahengin hazin 
edâsiyle ifâde edebilmiş olmasmda gösterilebilir :

Sevdün ol dilberi söz eslemedim vay gönül 
Eyledün kendüzünü aleme rüsvây gönül 
Sana cevr eylemede h ltm z o pervây gönül
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Çevre sabr eyliyemezsün nideyin hây gönül
Gönül eyvây gönül vay gönül eyvây gönül

H A R E M  H A YA TI VE  Â İLE Sİ ; Fâtih’in refikalarından üçünün , 
ismi bellidir : Bunların birincisi İkinci Bâyezid’in anası olan Gülbahar- 
Sultan’dır ; bâzı vakıf kayitlerine de istinâd eden ikinci bir rivayete 
göre Sultan Bâyezid’in annesi «Gülbahar» değil, Fâtih’in İkinci karısı 
olan «Mükerreme-Hâtunodur ; Halbuki «Gülbahar-Sultan»ın türbesin
deki kitâbede îkinci Bâyezid’in anası olduğundan bahsedUmektedir. 
Sultan Bâyezid Hicretin 851 ve Milâdın 1447 tarihinde dünyaya gelmiş 
olduğuna göre, Fâtih’in Gülbahar-Hâtun’la bir sene evvel 850— 1446 
tarihinde evlenmiş olması lâzımgeUr : O tarihte müstakbel İstanbul 
fâtihi henüz 14 yaşında bir çocuktur ! îkinci karısı «Mükerreme» yahut 
«Mükrime-Hâtun» Dulgadır hükümdarı Süleyman Bey’in kızıdır : 
Osmanlı menbâlarında Fâtih’in bu Hâtûnla izdivâcı münâsebetiyle 
Edirne’de yapılan parlak düğün hakkında bir çok tafsilât verilir ; üç ay 
sürdüğünden bahsedilen bu muhteşem düğün esnasında her gün şen
likler yapılmış ve bunlara askerle ahâli de iştirâk etmiştir. Peri masal
larını hatırlatan bu parlak düğünün Hicrî 853 senesi 27 Receb ve Milâdî 
1449 senesi 15 Eylül Pazartesi gününden 29 Şevvâl=i5 Kânunuevvel 
Pazartesi gününe kadar tam üç ay sürdükten sonra müstakbel'Fâtih’in 
Edirne’den eyâlet merkezi olan Mağnisa’ya döndüğü rivayet edilir : 
îkinci Mehmet o sırada on yedi yaşmdadır. Fâtih’in ikinci oğlü şehzâde 
Mustafa’nm 854=1450 tarihinde işte bu Mükerreme-Hâtun’dan dün
yaya gelmiş olduğu hakkında bir rivayet vardır. Bu şehzâde Mustafa 
babasımn saltanatı esnasında Karaman= Konya vahşi iken ölmüştür. 
Fâtih Sultan Mehmed’in üçüncü karısı da meşhur Cem-Sultan’ın anası 
olan «Çiçek-Hâtumdur : Sultan Cem’in en kuvvetli rivayete nazaran 
doğum tarihi Hicretin 864 senesi 26-27 Safer ve Milâdm 1459 senesi 
22-23 Kânunuevvel Cumartesi-Pazar gecesidir ; o gece sabaha bir saat 
kala Edirne sarayında doğduğundan bahsedilir ; İstanbul’da dünyaya 
gelmiş olduğu hakkındaki rivayet zayıftır. Cem-Sultan’m anası «Çiçek- 
Hâtunmn milliyeti hakkmda muhtelif rivayetler vardır : Rumluk, Surplık, 
Fransızlık, îtalyanlık, Macarlik gibi birbirini tutmaz bir çok milliyetler 
isnâd edilmiş ve hattâ Macar millî kahramanı «Hunyadi Janos —  Yanko 
Hunyad)>ın yeğeni olduğundan bile bahsedilmiştir ; Osmanlı menbâ- 
larmda buna âit bir şey yoktur ; yalnız Cem-Sultan’m «Ali Bey» isminde 
bir dayısından bahsedilmekte olduğuna göre, birbirini nakzeden ecne-
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bilik rivayetlerinin doğru olmaması lâzımgelir ; Osmanlı iıânedânmdan 
bir çoklaruun ve hattâ yukarda gördüğümüz gibi Fâtih’in büe annesine 
böyle bir takım ecnebi miUiyetleri isnâd edilmiş ve hemen her millet 
kendisine mal etmek istemiştir.

Bu vaziyete göre Fâtih Sultan Mehmed’in üç oğlundan ilk ikisi 
olan Bâyezid’le Mustafa İstanbul’un fethinden evvel ve en küçükleri 
olan Cem de fetihten sonra dünyaya gelmiş demektir: Büyük oğlu 
dünyaya geldiği sırada Fâtih’in yaşı 15, ortanca oğlu doğduğu zaman 
18 ve küçük oğlu dünyaya geldiği zaman da 27 dir. Bunlardan başka 
«Gülbahar-Sultan» dan «Gevher-Han» isminde bir kızı da olmuştur. 
Bu sultan, Fâtih’in mağlûb ettiği Akkojmnlu hükümdarı «Uzun-Hasan» 
oğlu Uğuflu-İVlehmet Bey’le evlenmiş ve bu izdivaçtan dünyaya gelen 
Sultan Ahmed de dayısı İkinci Bâyezid’in kızı «Ayn-i-Şah Sultan»la 
evlendikten sonra İran’a gidip Akkoyunlu imparatoru olmuştur.

F Â T İH ’İN İK İ Y A H U T  Ü Ç  S A L T A N A T I: Amasya valiliğin
de ölen oğlu şehzâde Alâüddin’in mâtemiyle yüreği yanarken Osmanlı- 
İVlacar mücâdelesinin çok ağır şartlarla akdedilen Szegedin sulhiyle 
neticelenmesinden müteessir olan İkinci Murad’ın kendi arzusuyla 
tahtını küçük oğlu şehzâde Mehmed’e terkederek saltanattan el çekip 
Mağnisa’da inzivâya çekildiği ve işte bunun üzerine müstakbel İstanbul 
fatihinin ük defa olarak tahta çıkağı rivayet edilir : Bu feragâtin başka 
sebepleri de olup olmadığı aynca tetkik edilecek bir' meseledir. Sal
tanat tebeddülünün tarihinde ihtilâf vardır : En kuvvetli rivayete na
zaran 848=1444 de vukuundan bahsedilmekle beraber, 844 =  1440, 
846 =  1442, 847=1443 ve 849=1445 tarihlerinden de bahsedilir ; fakat 
bunlar zayıftır ; Bilhassa 847 —  848 =  1443 — 1444 tarihlerinde İkinci 
Murad’ın saltanatta bulunduğu kitâbelerle sâbittir.

Sultan İVlurad’ın feragat kararı üzerine Mağnisa vaUliğinde bulunan 
şehzâde Mehmed’in tahta çıkmak üzere Edirne’ye dâvet edüdiğinden 
bahsedilir : Bu dâvete icabet edip gelen İkinci Mehmed’in bu ilk cülû- 
suna âit ay ve gün tarihleri belli değildir. En kuvvetli rivayete nazaran 
835 =  1432 senesi 26-27 Receb=29-30 Mart Cumartesi-Pazar gecesi 
dünyaya gelmiş olan İkinci Sultan Mehmet bu ilk cülûsunda Milâdî 
takvim hisâbiyle takriben on iki yaşlarmda bir çocuk olmak lâzımdır. 
Yukarda gördüğümüz tarih ihtUâfmı tenvir edecek en mühim delil, 
İkinci Mehmed’in bu ilk cülûsu üzerine Anadolu ve Rumeli’nin muhtelif
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şehirlerinde basılmış gümüş ve bakır paralarının üstünde hep 848=1444 
tarihinin bulunmasıdır. Yalmz Halü Edhem B e/in «Meskûkât-ı Os~ 
mâniyye* sinde bu ilk cülûsa âit 847= 1443 tarihli bir sikkeden bahsedil- 
mekteyse de Halil Bey bumm bir hakkak hatâsı olduğuna hükmetmektedir.

İkinci Murad’ın Mağnisa’da inzivaya çekilmesi devletin küçük 
bir çocuk eUnde kalması demekti : Szegedin sulhünü henüz imzâ etmiş 
olan Macar kralhğı Papalık makamıyla birleşerek Türkleri Avrupa 
topraklarından tardetmek üzere uNakz-ı ahd» edip muhtelif milletlerden 
toplanan askerlerle büyük bir Haçh kuvveti teşkilinde önayak oldu. 
Macar millî kahramanı «Hunyadi Janos =  Yanko Hunyad»ın kuman- 
dasma verEen bu Haçlı ordusu Osmanlı hâkimij^etindeki Bulgar top
raklarını yağma ve tahrib ederek ilerliyordu. Varna’ya kadar dayanan 
bu müdhiş düşman taarruzunun hâsıl ettiği buhıân içinde Osmanlı 
vüzerâsmın derhal bir içtimâ akdedip vaziyeti müzâkere ettikleri, bu 
fevkalâde ictimâa küçük pâdişâh İkinci Mehmed’in riyaset ettiği ve mü
zâkere neticesinde İkinci Murad’m iş başma dâvet edilmssinden başka 
çâre olmadığma karar verildiği rivayet edüir. Bu davetle alâkadar tuhaf 
bir rivayet vardır ! Bu rivayete nazaran İkinci Murad’ın i’tizâr etmesi 
üzerine oğlunun ağzmdan yazılan ikinci bir dâvet tezkiresinde kendisini 
pâdişâh telâkki ettiği takdirde devletini tehlikeden kurtarmıya gelmesi 
ve kendini pâdişâh sa3onadığı takdirde ise tebaa sıfatiyle pâdişahma 
itâat ederek derhal yola çıkması bildirilmiş ve İkinci Murad işte bu 
mantık oyunu üzerine rahatmdan vazgeçip Mağnisa’dan Edirne’ye 
hareket etmiştir ! Her halde bu rivayet ihtiyatla karşılanmalıdır.

Osmanlı devletini büyük bir vartadan kurtarmış olan Varna zaferi 
işte böyle kazanılmıştır ; İstanbul fethini hazırhyan en mühim muvaffa- 
kıyyetlerden sayılan bu büyük zafer İkinci Mehmed’in ilk saltanatmdan 
çekilmesine zemin hazırlamıştır. Bu tebeddüle sebeb olan hâdise, Os- 
manlı menbâlarmda «Buçuk-tepe vak’ası» ismiyle amhr. Osmanlı tari
hinde Yeniçerilerin ilk ısyâm işte bu vak’adadır. Isyâmn sebebi, İkinci 
Murad’m ilk saltanat devrinde 5, 3/4 vezninde olan Osmanlı akçasırun 
İkinci Mehmet ilk defa olarak cülûs ettiği zaman basılmış olan mes- 
kûkâtta 5, 1/4 veznine indirilmesi üzerine askerin mutazarrır ve piya- 
sanm müteessir ohnasıdır. Rivayete nazaran o sırada Edimede’ büyük 
bir yangın olmuş, şehrin mühim bir kısmıyla çarşılar yanmış, akça va
ziyetinden memnun olmıyan Yeniçeriler işte bu fırsattan istifâde ederek 
vezir Hadım-Şihâbüddin Paşa’nm konağını yağma ettikten sonra, bu
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hâdise yüzünden «Buçuk-tepe» ismini alan yere çekümiş ve nihayet 
Yeniçeriye «Buçuk akça zam» yapılarak vak’a teskin edilmişse de asker 
artık küçük pâdişahtan yüz çevirip Varna zaferinin şa’şaası içinde par- 
lıyan kahraman babasına tarafdâr olmuş ve başta Vezir-i-a’zam Çan- 
darh-Halil Paşa olmak üzere devlet erkâm da İkinci Murad’ı yeniden 
tahta çıkarmaktan başka çâre olmadığma kaani’ olmuştur. Hattâ Halil 
Paşa’nm on iki yaşlarmda bir çocuk olan İkinci Mehmed’i kolayca kan
dırarak babasına saltanat teklif ettirmiş olduğu bile rivayet edilir : Bu 
rivayete göre Halil Paşa küçük pâdişaha tekrar Mağnisa’ya gitmek istiyen 
babasınm kat’iyyen kabul etmiyeceğinden bahsederek sırf gönlü alınmış 
olmak için böyle bir teklifte bulunmak lâzımgeldiğini söylemiş ve İkinci 
Mehmet de işte bu söze inanarak saltanatı babasına teklif etmiştir ! Fakat 
netice paşanm dediği gibi çıkmamış ve İkinci Murad oğlunun teklifini 
derhal kabul edivermiştir. Diğer bir rivayete göre de Sultan Murad 
Varna muharebesinden avdetinde şehre girmeden evvel yahut girdikten 
sonra bir avda veyahut Buçuk-tepe’de askerle temas etmiş ve onlarm 
kendisini istediklerinden emin olduktan sonra saltanatı kabul etmiştir ; 
hattâ İkinci Murad’a şehir hâricinde bîat edildiği hakkında bile bir 
rivayet vardır. Diğer bir rivayete göre de Varna’dan Mağnisa’ya döndüğü 
halde, hükümetçe görülen lüzum üzerine Edirne’ye davet edilip tahta 
çıkarılmışnr. Bütün bu karışık ve karanlık rivayetler içinde muhakkak 
olan nokta, İkinci Mehmed’in tahtmdan indirilip Mağnisa’ya gönderilmiş 
ve yerine İkinci Murad’m ikinci defa olarak cülûs etmiş olmasından 
ibarettir.

İkinci Murad’ın ilkönce saltanattan çekilip sonra tekrar cülûsu 
OsmanlI menbâlarında iki türlü izah edilir : Bir rivayete göre Varna 
muharebesinde Sultan Murad pâdişâh sıfatiyle değil, Edirne’de saltanat 
sürmekte olan oğlu İkinci Mehmet nâmına Baş-kumandan olarak bu
lunmuş, harbi kazanmış, Varna’dan Edirne’ye avdetinde yeniden sal
tanat meyli olduğu hissedilmiş, bunun üzerine Vezir-i-a’zam Çandarlı- 
Halil Paşa’mn telkiniyle İkinci Mehmet saltanaü babasına tekUf etmiş, 
bütün devlet erkâm yalvarmış, asker İkinci Murad’ı istemiş, bir hayli 
tereddütten sonra nihayet Sultan Murad tekrar saltanatı kabul edip 
oğlu İkinci Mehmed’i derhal Mağnisa’ya göndermiş ! Fakat Çandarh- 
Halil Paşa’nm telkinine kapıhp kendisi teklif ettiği halde babasınm 
saltanatı kabul etmiyeceğini zanneden İkinci Mehmet hiç ummadığı 
bu neticeden hiç memnun olmamış ; hattâ kendisini teşyi eden veyahut
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Mağnisa’ya beraber giden meşhur Kazasker/Kadı-asker (Molla-Husrev)e 
Halil Paşa’dan şikâyetle :

—  Şu herif bana ne aceb mekreyledi! 

demiş ve Molla da tesellj sözleri söylemiş. Fakat Çandarh-Halil Paşa’mn 
bu oyunu İkinci Mehmed’in gönlünde yer etmiş, sonuna kadar paşaya 
kin bağlamış ve hattâ İstanbul’un fethinden sonra zavallı paşanın uğra
dığı kanlı âkıbette bu kinin büyük bir te’siri olmuş ! Osmanh menbâ- 
lanndaki ikinci rivayet bu ilk izah şeklinden çok farklıdır : Bu ikinci 
rivayete göre Sultan Murad JVlağnisa’dan Edirne’ye gelip ikinci defa 
cülûs etmiş ve Varna muharebesine padişah sıfatiyle gidip geldikten 
sonra ikinci defa olarak tahtından feragat edip tekrar Mağnisa’ya çekil
miş ; bu suretle Varna zaferi üzerine İkinci Mehmet ikinci defa tahta 
çıkmış ; fakat aradan biraz zaman geçince Edirne’de çıkan büyük bir 
yangın kargaşalığından istifâde eden ve İkinci Mehmet devrinde basıirmş 
eksik vezinli akçalardan memnun olmıyan Yeniçeriler «Buçuk akça 
terakki» istiyerek ısyân etmiş ; bu «Terakki» verilip ısyân bir derece 
yaüşürılmış ; fakat bu buhrânm böyle devâm edemiyeceğini anlıyan 
Vezir-i-a’zam Çandarlı-Halü Paşa İle diğer vezirler tarafmdan Mağni
sa’ya gizH dâvetnâmeler gönderilmiş : İkinci Murad işte bunun üzerine 
«ale-l-acele» Gelibolu’dan geçip Edirne’ye gelerek oğlu İkinci Mehmet tah
tından indirildikten sonra şehre girip üçüncü defa cülûs etmiş ve İkinci 
Mehmet de lalalığma tâyin edilen Sanıca Paşa ile beraber tekrar Mağ
nisa’ya gönderilmiş ! Tabiî bu son izah doğru olduğu takdirde İkinci 
Murad’la İkinci Mehmed’in ikişer defa değil, üçer defa cülûs etmiş 
olmaları lâzımgelir : Bu iki izah şeklinin her ikisi de baba ile oğul arasında 
bir saltanat ihtilâfı ve hattâ rekabeti mevcud olduğunu göstermekte 
birleşiyor demektir. Her halde bütün bu karışık ve tuhaf rivayetler 
karanlığı ancak yeni vesikalar bulundukça aydmlanabUir.

FÂ T İH ’İN İK İN Cİ V E  Ü Ç Ü N C Ü  C Ü L Ü S U  ; İkinci Murad 
Hicretin 855 senesi ı Muharrem ve Milâdın 1451 senesi 3 Şubat Çarşanba 
günü İstanbul’dan evvel Osmanlı pâyıtahtı olan Edirne şehrinde vefât et
miştir ; Sultan Murad’ın ölümü, oğlu ve vehahdi İkinci Mehmed’in 
Mağnisa’dan Edirne’ye gelişine kadar 15 gün gizli tutulduktan sonra ce- 
nâzesi Bursa’ya nakledilmiştir ; Bursa’da defnedilen son Osmardı pâ
dişâhı İkinci Murad’dır; ondan sonrakiler hep İstanbul’da veyalmz son 
pâdişâh Altına Mehmed’in mezarı Şam’dadır.
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Müstakbel İstanbul fâtihi İkinci Sultan Mehmet 855=1451 senesi 
16 Muharrem =  18 Şubat Perşenbe günü Edirne’ye gelip tahta çıkmıştır. 
İkinci Mehmet Mağnisa’dan Edirne’ye gelinceye kadar babası İkinci 
Murad’m gizli tutulan ölümüyle kendisinin bu kat’î cülûsu arasmda 
geçen on beş gün hakikatte pâdişahsız kalmış olan devlet, Vezir-i-a’zam 
Çandarlı-Halil Paşa tarafından sağ gösterilen İkinci Murad nâmına 
idare edilmiştir. YUdırım-Bâyezid’in felâketini tâkib eden Fetret dev
rinde saltanatlarım ilân ettikleri halde Anadolu ve Rumeli’deki Osmanlı 
arazisine tamamiyle hâkim olamıyan Süleyman ve Mûsâ Çelebiler sa
yılmamak şartiyle Fâtih Sultan Mehmet Osmanlı pâdişâhlarının yedin- 
cisidir.

En kuvvetli rivayete göre 835=1432 senesi 26/27 Receb— 29-30 
Mart Cumartesi/Pazar gecesi dünyaya gelmiş olan İkinci Mehmet’in 
bu ikinci ve fcat’î cülûsunda Milâdî takvim hisâbiyle yaşının tam 18 
sene, 10 ay ve 20 gün tutması, yâni 19 yaşmm içinde bulunması lâzım- 
gelir ; 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 yaşında cülûs etmiş gösteren rivayetlerin 
hepsi yanlışür.

F Â T İH ’İN F Ü T Ü H A T I: Osmanh menbâlarmda «Ebu-l-feih» 
ünvlniyle de anılan Fâtih Mehmet irili ufaklı 17 devlet fethetmiştir: 
Bunlarm beşi müslüman, on ikisi hıristiyan hükümetidir. Bu on yedi 
devletin ikisi imparatorluk, dördü krallık, altısı prenslik, beşi dukalıktır. 
Milliyetlere göre tasnif edildiği takdirde Fâtih’in dört İtalyan, üç Rum, 
dört Türk, üç İslâv, bir Tatar-Türk, bir Ulah ve bir Arnavut ülkesi 
fethetmiş olduğu anlaşıhr. Tarih sırası itibariyle 1453=857 de Bizans 
imparatorluğunu, 1456=860 da Enez Ciniviz dukabğmı, 1458=862 de 
Atina İtalyan dukalığını, 1459=864 de Sırbistan krallığım, 1460=864 de 
Mora despotluğunu, 1461=865 de Trabzon Rum imparatorluğunu, 
1461— 1462=866 da Candar-oğulları beyliğini, 1462— 866 da Eflak 
prensliğini, gene ayni tarihte Midilli Ciniviz dukalığım, 1463=867 de 
Bosna kraUığmı, 1466=871 de bir krallık vaziyetinde bulunan Karaman 
Türk devletini, 1471— 876 da Alâiyye Beyliğini, 1475=880 de bir krallık 
şeklinde olan Rınm  hanlığım, 1478— 1479=883 de Arnavutluk ülkesini, 
1479=884 de Torul-Turul Beyliğini, gene ayni tarihte Yunan adalarmdan 
Zanta vesaire dukalığım ve nihayet 1480=885 de Hersek dukalığını 
fetih ve ilhak etmiştir. Bunlardan başka Dulgadır Beyliği ile Boğdan 
prensliğini de nüfuz ve hâkimiyyet altma almıştır. Bütün bu irili ufaklı.
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müstakil ve yarı müstakil deniz ve kara devletlerinden başka Ciniviz- 
lerin Galata, Amasra ve Şimalî-Karadeniz müstemlekeleriyle başta 
Ağnboz-Eğriboz olmak üzere Kızıl-adalar, Limni, Taşoz, Semendirek- 
Samothraki, İmroz vesaire gibi Marmara ve Ege adaları da Fâtih’in 
fütûhâtmdandır. Ayrıca sıralanabilecek bir çok kalelerle şehirler ve 
Otranto havâlisi gibi müstemlekeler bu hisâba dâhil değildir. Bunlardan 
başka Fâtih’in ülkelerini tamamiyle zabtetmemek şartiyle mağlûb ettiği 
devletlerin en mühimleri Akkojrunlu imparatorluğu, Venedik ve Ciniviz 
curr.huriyet'.eri, Macaristan ve Napoli krallıklarıdır. Bütün Balkan 
yarımadasını Türk hâkimiyyetine sokan, Karadeniz’i bir Türk gölü 
hâline getiren ve Boğazlar hâkimiyyetini tamamlayıp Çanakkale ve 
İstanbul boğazlarını kapatan da Fâtih’dir ; Her halde Fâtih Sultan 
Mehmet Osmanlı devletinin değil, fakat Osmanlı imparatorluğunun 
müessisidir.

Fâtih büyük bir fikrin ana-hatlarmı tahakkuk ettirdiği halde ikmâline 
ömrü yetmediği için, ölüm günü Türk tarihinin en acı matem günlerinden 
biri demektir : Dünya tarihinin en büyük şahsiyyetlerinden olan bu 
muazzam dâhinin İtalya seferiyle başlıyan son Garp ve hakikî hedefi 
kat’î surette mâlûm olmıyan son Şark seferinin çok büyük ve geniş bir 
plânla alâkadar olduğu muhakkak olmakla beraber, tasavvurlarını en 
yakınlarından bile dâimâ gizli tuttuğu ve hattâ çok defa sefere çıkıldığı 
zaman bile nereye gidileceği pek belli olmadığı için, bu büyük plânın 
ne olduğunu bütün teferrüâtiyle tâyin etmek kabil değildir : Her halde 
bu meselenin mümkin olduğu kadar tedkik ve tesbiti zarurîdir. Bizzât 
idare ettiği son seferin Kölemenler elinde bulunan Suriye ve Mısır’a 
mütevecdh olduğu muhakkak gibidir : Kendisiyle muasır olan ve hattâ 
İstanbul fethinde maiyyetinde bulunan müverrih Dursun Bey bu seferin 
Suriye ve Mısır’a müteveccih olduğundan bahsetmekle beraber «Cihet-i 
sefer taraf-ı Anadolu olduğu ma’lûm olundu emmâ Arab mı, Acem mi 
ma’lûm olmadı» demektedir ; o sırada Cem-Sultan’ın bir kuvvet başında 
Suriye tarafına sevkedilmiş olması o istikamete delâlet edebileceği gibi. 
Dursun Bey’in imâ ettiği Akkoyunlu semti de hatıra gelebilir ; Ak-Şem- 
süddin’in Fâtih’e yazdığı bir mektupta da her iki hedeften bahsedil
mektedir ; bununla beraber, donanma hazırlıklarına istinâd eden bâzı 
muahhar Garp menbâlarmda Rodos hedefinden bile bahsedüir.

F Â T İH ’İN S İY A S Î B A S İ R E T İ : Askerük tarihinin en parlak 
simâlarından olan Fâtih Sultan Mehmet, haricî siyaset bakımından da
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o devrin en büyük adamıdır: Son Bizans imparatoru On birinci Konstan- 
tinos Paleoloğos’un Türklere karşı Katoliklerden yardım umarak birleş
tirmiş olduğu Şark ve Garp kiliselerini birbirinden ayırıp Şark Hıristiyan
lığım Garba karşı himâye altına alması Ortodoks milletlerin Katolik ida
resinde mezheplerini kaybetmektense Türk hâmiyyetinde din vemzehep 
hürriyetine sâhib olarak yaşamayı tercih etmelerine sebeb olmuş ve 
meselâ Sırbistan, Şimalî-Yunanistan ve Mora işte bundan dolayı Os- 
manlı idaresini Katolik Macar ve İtalyan hâkimijryetlerine tercih etmiştir.
O zaman henüz bir Moskova prensliğinden ibaret olan Rus çarlığımn 
İlerde Osmanh devleti için ne büyük bir tehHke teşkil edebileceğini 
daha o zamandan anhyan Fâtih’in Kırım hanhğım hâkimiyyet altına 
ahnası, şimalî Karadeniz’deki Ciniviz müstemlekelerini işgal ettirmesi 
ve diğer bir takım tedbirler ittihâz etmesi de ancak asırlardan aşmış 
bir nazar nüfiıziyle izah edilebilir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarımn 
tahkimiyle bu iki geçidin muhafızlığım Türk ordusuna vermesi de 
istikbâli ne kadar vâzıh görmüş olduğunu gösteren en mühim ve en 
kat’i delillerdendir.

F Â T İH ’İN M E D EN Î E S E R L E R İ: Fâtih Sultan Mehmed’in bu 
sâhadaki en mühim eserleri «Sahn-ı semân» ismindeki İstanbul üniver
sitesiyle İki mecelleden mürekkeb olan «Kanun-nâme»leridir; dünyanın en 
parlak kültür ocaklarından biri hâline gelen bu ilk İstanbul üniversitesi Fâ
tih câmüyle beraber yapıhmştır; câmün etrafı bir ilim mahallesi hâlindedir: 
«Sahn-ı semân —  Sekiz avlu» medresesinden başka bu medreseye mahreç 
olarak sonradan ilâve edilen «Tetimme* yahut «Mûsila-i-Sahm medre
seleri, imâıethâne, tâbhâne ve «Dâr-üş-Şifâ» denilen meşhur hastahâne 
hep oradadır. Bunlardan «Sahn-ı semân» yüksek-tahsil için, «Mûsıla-i- 
Sahn» orta-tahsil içindir ve câmün şimal ve cenup taraflarına tesadüf 
eden bu müesseseler sekizer medreseden mürekkeptir. Bunlarda yatoız 
din dersleri değil, riyâzî, tabiî ve edebî ilimler de okutulduğu için «Sahn-ı 
semân» İstanbul Üniversitesinin ük ismi ve Fâtih de Üniversite müessisi 
demektir. <(Sahm>daki yüksek tedrisât profesörlerine <ıMüderris» ve 
doçent vaziyetinde bulunan «Mûsila» yahut «Tetimme» hocalarma da 
«Muîd» ünvâm verilir ve Sakn talebesine «Dânişmen6>, Tetimme tale
besine de «Softa» denir : Fâtih bu medreselere müderris olarak memle
ketin her tarafından ve hattâ başka memleketlerden zamanınm en muk
tedir âlimlerini getirtmiştir. Sekiz Sahn’m biri Tıbbiyye ittihâz edilmiş 
ve buraya ilhak edilen hastahânede yetmiş hasta koğuşu yapjlmıştu ;
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Hekimler günde iki defa hastalan muâyene ile mükelleftir. Bu hastahl- 
neye hekim olabilmek için din ve mezheb farkma bakılnuyarak ilim ve 
ihtisâsa ehemmiyet verilmiştir.

Fâtih’in iki «Kanun-nâme»si vardır : Bunlardan biri devletin teş
kilât ve teşrifâtına, biri de şahsî hukuka âittir. Viyana kütüphanesindeki 
nüshasmdan iktibâs edilerek 1330 tarihinde «Târîh-i Osmânî -Encümeni» 
tarafmdan neşredilen birinci Kanun-nâme’nin ismi «Kanun-nâme-i 
Âl-i-Osmân» şeklindedir. Fâtih devrinin son yıUarında, Karamânî- 
Mehmet Paşa’mn sadâreti zamanmda ve takriben 882— 886 =  1477— 1481 
seneleri arasmda tertip ve tanzim olunduğu tahmin edilmektedir. Bu 
kanun, İstanbul’un fethine kadar an’ane hâlinde riâyet edüen ahkâmm 
tedvininden hâsıl olmuş sayılır. Kanun-nâme’nin metni, «Tevkiî» yâni 
«Nişancı =  Hâriciyye nâzın» Leys-zâde Mehmed-ibn-i Mustafa tarafın
dan yazılmıştır. Devletin teşkilât ve teşrifâtma, me’murlarm merâtip 
silsilesiyle vazifelerine, âidâta, bâzı resmî elkaaba ve bir takım ceza 
hükümlerine âid olan bu meşhur kanun üç bâba ayrılır ; bu kanun-nâme 
devletin «Teşkilât-ı esâsiyye» kanunu mahiyetindedir. Bundan başka 
bir de ictimâî ve şahsî hukukla vergilere âit ve dört fasıldan mürekkep 
ikinci bir kanun-nâme daha vardır ki o da Almanya’da neşredilmiştir : 
Sonradan Kanunî Sultan Süleyman devrinde yeni esaslar ilâvesiyle 
tevsî’ edilen bu ilk Osmanh müdevvenâtmın bir çok ahkâmı Tanzimat 
devrine kadar mer’iyyette kalmıştır.

F Â T İH ’İN ZE H İR LE  Ö L D Ü R Ü L M E S İ: Bütün Şark ve Garp 
menbâlarmda Fâtih Sultan Mehmet eski Milâd takvimine göre 1481 senesi 
Mayıs ayının üçüncü ve şimdi kuUan makta olduğumuz yeni Milâd takvi

mine göre de on ikinci Perşenbe günü Üsküdarla Gebze arasındaki «Tek
fur-çayuı» yahut «Hünkâr-çayırı» veyahut «Sultan-çayın» karargâhında 
eceliyle ölmüş gösterilir : Eski ve yeni Milâdî gün tarihlerinin Hicrî 
karşılığı 886 senesi Rebî’ül-evvel ayımn dördüncü Perşenbe günüdür. 
Osmanh tarihlerindeki klâsik rivayete nazaran Şarkî-Roma’nm şanh 
fâtihi son Şark seferine çıkmak üzere ayni senenin 27 Safer=27 Nisan- 
6 Mayıs Cuma günü o zamana kadar misli görülmemiş en muazzam 
toplarla mücehhez 300 bin kişilik ordusunun başında İstanbul’dan 
Üsküdar’a geçince hastalanıp bir kaç gün orada kaldıktan sonra hareket 
etmiş, fakat «Hünkâr-çayın» menziünde tekrar hastalanıp AUâhma 
kavuşmuştur. Bâzı Osmanlı menbâlannda bu «Hûnkâr-çayırı»nın Mal
tepe’de olduğundan bahsedilir.
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OsmanlI menbâlarmda Fâtih’in ölümüne sebeb olan hastabk umu- 
miyyetle meskût geçilmekle beraber, bâzı menbâlarda babasmdan vâris 
olduğu «Nıkris», yâni «Damla» illetinden bahsedilmektedir. Yalnız «Âşık- 
Paşazâde»nin «Tevârîh-i Âl-i-Osmân»mın 219 uncu sahifesinde şimdiye 
kadar her nedens dikkat edihnemiş tuhaf bir ifade vardır : Fâtih’le 
muâsır olan müverrihin bu manzûm ve mensûr ifâdesi büyük bir şüphe 
uyandıracak mâhiyettedir. «İzahlı Osmanlı tarihi kronolojisi» ismindeki 
eserimin 1947 de neşredilen birinci cildinin 350— 351 inci sahifelerinde 
ehemmiyetinden dolayı aynen İktibâs ettiğim şüpheli ifâdesinde «Âşık- 
Paşa-zâde» meseleyi şöyle anlatır ;

«Vefâtuna sebeb ayağunda zahmet vardı. Tabibler ilâcundan âciz 
oldular. Âhir tabibler cem’oldular, ittifak itdiler, ayağundan kan aldular. 
Zahmet ziyâde oldu. Şarâb-ı fâriğ virdüler, Allah rahmetine vardı :

Tabibler şerbeti kim virdi Hana 
Han içdi şarabı kana kana 

Ciğerin doğradı şerbet o Hanun 
Hemin dem zari itdi yana yana 

Didi neyçün bana kıydı tabibler 

Boyadular ciğeri cam kana 

İsabet itmedi tabib şarabı 
Tımarlan kamu vardı ziyana 

Tabibler Hana çok taksirlük itdi 
Budur doğru kavil düşme gümana'n

Kim büir Âşık-Paşa-zâde’nin «Şarâb-ı-fâriğ» dediği ilâç nedir, bu 
ilâcı içince Fâtih niçin «ciğeri doğranarak» hemen can vermiştir ve mü
verrih neden dolayı Fâtih’in ağzından hekimlerin kendisine «kıydık
larmış kaydetmek lüzumunu hissetmiştir ? Bütün bunlar şüpheli bir 
ilâca âit bir takım imâlarla tefsir edilebilecek şeylerdir.

Her gün elimizin altmda bulunan matbû eserlerde hiç kimsenin 
dikkat etmediği mühim noktalar sayılamıyacak kadar büyük bir yekûn 
teşkil edebilir. Fâtih’in ölüm sebebi de işte böyle göze çapmamış nok
talardan biridir ; çünkü Âşık-Paşa-zâde’yi te’yid eden iki matbû men- 
ba vardır ; Biri «Şakaayık-ı Nu’mânijrye» ve biri de «Tâc-üt- 
tevârîh»dir ; «Şakaayık» tercemesinin birinci didinin 237— 239 uncu ve 
«Tâc-üt-tevârîh»in de ikinci cildinin 517— 518 inci sahifelerindeki kayitler 
bu karanlık meseleyi bir hayli aydınlatacak mâhiyettedir. Her iki menbâ
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da Fâtih’in ölüm hastalığında Yahudi dönmesi «Ya’kub Paşa» ve Acem 
«Lârî» isminde iki hekim tarafmdan tedâvi edilmiş olduğunda müttefiktir ; 
Zâten «Tâc-üt-tevârîh» müellifi Hoca-Sa’düddin bu meselede «Şakaa- 
yık-ı N u’mâniyye»yi me’haz ittihâz ettiğinden bahsetmektedir.

«Şakaayık»m birinci cildinin 239 uncu sahifesinde Fâtih’in hekim 
«Lârî» tarafmdan öldürülmüş olduğu hakkmdaki fıkra şöyledir :

«Vezîr-i-vüzerâ Karamânî-Mehmet Paşa’nın re’y-i fâsid-ii-kâsid ve 
fikr-i âtıl-u-bâtıhna mütâbeat idüp ba’zt ağrâz-ı fâside lama’iyle merkum 
Mü}ârünileyhin katline mütâvaat eyledi : Lîk bu hususda hatâ idüp gaayet 
kahâhat eyledi».

Bu izaha göre Fâtih’i zehirleten Sadr-ı-a’zam Karamânî-Mehmet 
Paşa ve zehirliyen de hekim «Lârî»dir : «Şakaayık» müellifi «Taşköprülü- 
zâde Ahmed Efendi» bu noktayı İkinci Bâyezid’in Amasya valiliği za
manında müftilik etmiş olan Acem seyyidlerinden İbrahim Efendi’den 
tahkik etmiş olduğundan bahsetmektedir. Fakat gene «Şakaayık»ın ayni 
cildinin 237 nci sahifesinde mühtedi «Ya’kub Paşa»dan bahsedilirken 
onu da şüphe altmda bırakacak bir ifâde kuUamlmaktadır ; bu ifâdeye 
göre Fâtih’i ilkönce Ya’kub Paşa tedaviye başlamış, fakat Karamânî- 
Mehmet Paşa onu sevmediği için yerine «Lârî»yi koymuş, pâdişâh bunun 
ilâçlarmdan fayda görmeyince tekrar Ya’kub Paşa’yı istemiş, fakat bu 
sefer o dönme paşa da :

<iLârl'nin re'y-ü-tedbirini tasvîb» 
etmiştir ! İşte bundan anlaşıldığına göre «Lârî» ile «Ya’kub» suç ortağıdır 
ve zâten Âşık-Paşa-zâde bütün hekimleri ithâm etmektedir. Yalnız bu 
tarihî cinâyeü Karamânî-Mehmet Paşa’nın tertib etmiş olmak ihtimali 
kat’iyyen vârid değildir : Meseleyi «Şakaayık» müellifine ifşâ etmiş 
olan Seyyid-İbrahim Efendi’nin o noktada yamimış veyahut garazma 
kapılmış ohnak ihtimali çok kuvvetlidir ; çünkü İbrahim Efendi İkinci 
Bâyezid’in adamlarmdan olduğu halde, Karamânî-Mehmet Paşa daha 
Fâtih’in hayatında veliahd ilân edilmiş olan Cem-Sultan’a tarafdardır 
ve hattâ Fâtih ölür ölmez Cem’in valilikle bulunduğu Konya’ya mektup 
gönderip acele yetişmesini istemiştir: Büyük şehzûde Bâyezid’in sal- 
tanatmı istiyen dönme ve devşirme vezirlerin Karamânî-Mehmet Paşa 
merhumu Yeniçerilere parçalatmış olmalarmın sebebi de işte budur.

Son zamanlarda Alman müsteşriklerinden Profesör «Franz Babinger» 
bu noktayı aydmlatacak mühim bir Venedik vesikası bulmuş ve Roma’da 
çıkau «Rivista degli studi orientali» mecmuasmm 1951 de neşredilen
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26 ncı cildindeki Ya’kub Paşa terceme-i-hâliyle Bruxelles’de çıkan 
«Byzantion» mecmuasının gene ayni tarihte neşredilen 21 inci cildinde 
ve Fâtih’in İtalya ile münâsebâtma âit etüdünde işte bu mühim vesikaya 
istinâden Venediklilerin büyük Türk pâdişâhını zehirletmek için muh
telif teşebbüslerde bulunmuş olduklarını meydana çıkarmıştır. Mühtedi 
Ya’kub Paşa esâsen bir İtalyan yahudisidir ve asıl ismi «Maestro Jacobo»- 
dur ; Profesör Babinger’in bulduğu vesikaya göre Venedikliler Fâtih’i 
zehirletmek için işte bu hâin Yahudi dönmesine büyük paralar teklif 
etmişlerdir. Bu mâlûmâü yukarda bahsettiğim üç Osmanh menbamdaki 
izâhatla karşılaştıracak olursak, şu üç neticeye varmış oluruz :

1 —  Fâtih Sultan Mehmet eceliyle ölmemiş, zehirlenerek öldürül
müştür ;

2 —  En kuvvetli ihtimale göre cinâyeti Venedikliler tertib etmiş 
ve mülevves dönme «Ya’kub Paşa» nâm-ı-diger «Maestro Jacobo» da 
bu tarihî şenâate para için âlet olmuştur ; Acem Lârî’nin rolü tamamiyle 
vâzıh değildir ;

3 —  Dönmelerle devşirmelerin parçahyarak şehid ettikleri büyük 
Türk veziri Sadr-ı-a’zam Karamânî-Mehmet Paşa merhumun bu cinâ- 
yetle hiç bir alâkası olmak ihtimâli yoktur ; Çünkü işin mürettibi Ve
nedik cumhuriyetidir.

Her halde Fâtih’in eceliyle ölmüş olmayıp zehirle öldürülmüş 
olduğu artık muhakkak demektir : Yalnız yeni vesikalar bulununcaya 
kadar işin teferrüâü hakkmda kat’î bir şey söylemek kabil değildir.

Eğer Fâtih denî bir dönmenin ihânetine kurban olmayıp da on 
sene daha yaşamış olsaydı, kim bilir dünyamn mukadderâtı ne şekle 
girerdi ? Her halde cenubî İtalya’da kurdurduğu köprü-başı ile neticesiz 
kalan son Şark seferi tarihin seyrini değiştirecek ve bilhassa Şarkî-Roma’- 
dan sonra eski Türklerin «Rim-Papa Kızıl-ehnası» dedikleri Garbî- 
Roma kulelerine de Türk bayrakları dikilip Ayasofya’dan sonra Saint- 
Pierre de camiye tahvil edüecekti! Eğer öyle olsaydı, acabâ netice gene 
böyle mi olurdu î Büyük Türkün ölüm haberi üzerine geniş bir nefes 
alan Avrupa Hıristiyan âleminin bütün kiliselerinde üç gün AUâha 
şükür âyinleri yapılmış olmasmda bu gibi mülâhazalarm her halde başlı  ̂
ca âmil olduğu muhakkaktır.

Fâtih Sultan Mehmet en kuvvetli rivayete nazaran Milâdın 1432 
senesi 29-30 Mart ve Hicretin 835 senesi 26-27 Receb Cumartesi-Pazar 
gecesi sabaha karşı dünyaya gelmiş ve 1481 senesi 3^Mayıs=886 senesi
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4 Rebî’ül-evvel Perşenbe günü zehirle şehid edilmiş olduğuna göre 
Milâdî takvim hisâbiyle tam 49 sene, ı ay, 5 gün yaşamış demektir : 
1444=848 senesinden 1445=849 tarihine kadar bir seneden biraz fazla 
süren ilk saltanıtiyle 1451 =  855 den 1481=886 tarihine kadar 30 sene,
2 ay, 14 gün süren ikinci saltanatmm mecmûu 31 buçuk sene kadar 
tutmakta ve belki de 32 seneye yaklaşmaktadır j kendisiyle muâsır olan 
müverrih Dursun Bey’in «Târîh-i Ebu-l-feth»inde Fâtih’in saltanat 
müddeti 32 sene, ı ay, 19 gün gösterilir ; tabiî bu hisap Hicrî takvime 
göredir. Fâtih Sultan Mehmet İstanbul’un fethi gününden Maltepe 
civârmdaki «Hünkâr-çayırı»nda öldüğü güne kadar 27 sene, 11 ay, 6 
gün yaşamıştır.
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