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ESKİ TELAKKİNİN YANLIŞLIĞI

On-dokuzuncu asırdan kalmış tuhaf bir telâkki vardır : Bu yanlış 

nazariyeye göre İstanbul fethinin bütün insanlığı alâkadar eden yegâ

ne medenî kıymeti, Fâtih 'in  zaferi üzerine vatanlarından kaçan Bi

zans âlimlerinin îtalyan rönesansına önayak olmalarından ibarettir :U-
İ

mumiyetle Khalkokondilis, Laskaris, Argyropulos vesaire gibi jBizans 

kültürünün son mümessilleri İtalyanlara Yunancayı öğretmiş !ve işte 

bunlar eski Yunan ve Bizans kültür âbidelerinden bir çoklarını îtalya- 

ya götürüp örnek ittihâz edilmelerine sebep olmuş gösterilir (I). Bu 

garip telâkki bizde bile revaç bulmuş ve meselâ Ahmed Midhat Efen

di “Mufassal” ismindeki tarihinde Orta-çağm İstanbul fethiyle nihayet 

bulmasının sebebini :

“Ba’de-l-feth bir çok Rumların Avrupa'ya hicret edererek orada 

cümlenin enzâr-ı ehemmiyetini açmalarıyla (Rönesans) yâni (Tekrar 

doğuş) denilen devr-i teceddüd ve terakkiyi güşâd etmelerinden ibaret”

göstermiştir (2). Bugünkü ilimde böyle bir telâkkinin artık yeri kalma

mıştır : Bunun ne kadar yanlış olduğunu anlamak için İstanbul’un fet

hinden evvel ve On-beşinci asrın daha başlarından itibaren Rönesans 

cereyanının bütün İtalya’yı kaplamış olduğunu ve Petrarca ile Boccac- 

cio gibi İtalyan rönesansının en mühim ve en meşhur mübeşşirleriyle 

mümessillerinin On-dördüncü asırda yaşamış olduklarını hatırlamak 

kâfidir (3).

Bizans’ın İtalyan rönesansı üzerindeki ilk te’sirleri Fâtih 'in  fet

hinden yarım asrı mütecâviz bir zaman evvel, daha On-dördüncü as

rın sonlarından itibaren başlayıp bütün On-beşinci asır boyunca de

vam etmiş, Khrysoloras ve Pleton ile Bessarion gibi büyük Bizans üma- 

nistleri İtalyan kültürü üzerindeki rollerini fetihten ve Fâtih ’den yıllar-

(1) Balcınız : Ch. Dreyss, “ Chronologie üniverselle” , 1883 Paris tab 'ı, S. <39.

(2) Ahmed M idhat, “ M ufassal tarih-i Kurûn-ı-cedîde", 1303 İs tanbu l tab 'ı, C. 

2, S. 425, sü tun  2.

(3) B ak ın ız  : A .A . Vasillev, “ H lsto ire de I'em p ire  by zan tin ” , F ransızca terce- 

mesi, 1932 Paris tab ’ ı, C. 2. 422.
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ca evvel muhtelif vesilelerle İtalya’ya giderek orada oynamışlardır. İtal

yan kültürü üzerindeki Bizans te’sirlerini o devirlerden asırlarca ev

vellerine kadar tâkib eden müellifler bile vardır (1). Eski Yunan kül

türünü Avrupa’ya ve bilhassa İtalya’ya tanıtmakta İslâm filozafla- 

rmın da büyük rolleri olmuştur : Meselâ Aristo’yu şerheden İbni-Rüşd 

bilhassa Şimali-İtalya’da rönesansın en mühim âmillerinden sayilır.

Yunan ve Bizans kültür eserlerinin İstanbul fethi üzerine korku

ya kapılıp kaçan âlimler tarafından İtalya’ya götürülmüş olduğu hak- 

kındaki iddia da bir efsâneden başka bir şey değildir; hakikatte bu gibi 

eserler çoktanberi Avrupa’ya ve bilhassa İtalya’ya götürülmiye başla

mış, bir çok Italyan münevverleri devir devir Bizans’a gelip pek çok 

kitaplar nakletmiş ve bilhassa fetihten evvelki Osmanlı muhâsarala- 

rmdan korkup kaçan BizanslIlar da binlerce eserler götürmüşlerdir : 

Çünkü Bizans rumlarmm bâzı adalarla Avrupa memleketlerine ve o 

arada İtalya’ya muhâceretleri İstanbul’un fethinden 99 sene evvel, da

ha Orhan-Gazi devrinde, yâni Milâdın 1354 ve Hicretin 755 tarihinde 

Şehzade Süleyman Paşa’mn Rumeli yakasına geçip Gelibolu sahilleri

ne yerleşmesinden hâsıl olan telâş ve heyecan üzerine başlamıştır (2). 

İşte bu suretle fetih tarihine kadar tam bir asır boyunca Yunan ve B i

zans kültür eserleri Şarkî-Roma’ya, yâni o zamanki Yunan kültür 

merkezinden Lâtin kültür merkezine aktarılmış ve nihayet Rönesans 

cereyanını himâyesine almış olan meşhur papa Beşnci Nicolas’nın İs

tanbul fethinden evvel te’sisine başladığı Vaticane/Vatikan kütüp

hanesinin zengin koleksiyonları arasına Bizans yazmaları da katıl

m ıştır (3).

İstanbul fethinin yegâne medenî neticesini İtalya’ya kaçan Bizans 

âlimlerinin Rönesans hareketine sebep olmalarıyla izah eden On-doku- 

zuncu asır nazari'yyesi işte bütün bu tarihî hakikatlerden dolayı tama- 

miyle esassız ve yanlış bir telâkkidir.

Bugün artık ilim  tarihine intikal etmiş olan bu eski telâkki eğer 

böyle yanlış olmayıp da On-dokuzuncu asırda zannedildiği gibi doğru 

olsaydı, Türk fethinin yegâne medenî ve İnsanî kıymeti tamamiyle 

menfî bir kıymetten ibaret olurdu : Hakikatte ise eski tâbiriyle bu 

“Feth-i-Mübîn”in hem dünya tarihi, hem medeniyet tarihi bakımından

(1) B ak ın ız  : Steven Runc im an . “L a  civ ilisation byzantm e” , F ransızca tercemesi, 

1934 Paris tab 'ı, S. 313-316.

(2) B u  mesele iç in  “ İzah lı O sm anlı ta r ih i k rono lo jis i” ism indek i eserim izin 1947 

de ç ıkan b ir in c i c ild in in  29 uncu sahlfesine balcınız.

(3) F em and  H ay w ardp “ H isto lre des Papes’’, 1942 Paris ta b ’ı, S. 274-275.
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.muhtelif müsbet neticeleriyle kıymetleri vardır. Bunların en mühim le

r i şöyle sıralanabilir :

1 —  Türk idaresinin Şarkî-Roma hâkimiyetini istih'lâf etmesi, 

insan haklarının en başında gelen vicdan hürriyeti mefhumunun 

Avrupa kültür dâiresine ilk defa olarak girmesi demektir;:

2 —  İnsan kütlelerinin en büyük ihtiyacı olan hak şuûriyle adalet 

nizâmı Garp âlemine Türk idaresiyle şarktan girmiş ve bu idare ancak 

İstanbul fethi sayesinde sağlam temellere dayanabilmiştir.

3 — Topçuluk tekniğinin dünya tarihini değişterecelc ilk büyük 

.zaferi sayılan İstanbul fethinde Fâtih ’in şimdiki tâbirile Balistik hisap- 

larmı bizzat yaparak te’min ettiği askerî inkılâp Derebeylik sistemine 

nihayet vermek suretiyle millî birliklerin kurulmasında en mühim  âm il

lerden olmak itibariyle,Avrupa medeniyetinin teşekkülündelumumiyet- 

.le zannedildiğinden çok mühim bir rol oynamıştır.Hıristiyahlık taassu

buna kapılan bir çok Garp müellifleri İstanbul muhasarasında kullanı

lan en büyük topun Orban isminde bir Macar yahut Ulah tarafından dö

külmüş olmasını Türk tekniği aleyhine istismâr etmek gayretine düş

müşlerse de, hakikatte Orban alelâde bir dökmeci ustasından başka 

bir şey değildir ve Fatih ’in emrinde kendisi gibi daha bir çok Türk dök- 

mecileri vardır. Bu adam Osmanlı hizmetine girdiği zaman Balistik h i

taplarını bilmediğinden bahsettiği için, bu hisapları bizzat Fâtih Sul

tan Mehmet yapmıştır : Son Bizans müverrihlerinden Dukas’m bile i ’- 

iirâ f ettiği bu fevkalâde mühim noktaları Türk düşmanlığı ve Bizans 

hayranlığıyla meşhur Schlumberger iki muhtelif eserinde İlmî mecbu

riyetle ve bütün tafsilâtiyle anlatır (1).

Büyük fethin beşerî ve medenî bakımlardan bu müsbet neticele

riyle tarihî kıymetlerinden başka, bütün Türle ve İslâm âlemlerini ala- 

"kadâr eden millî ve dinî cepheleri de vardır. Asıl mevzûumuzu teşkil 

eden ve bütün insanlığı alâkadâr edecek beşerî bir mahiyet gösteren 

"noktaların izâhına geçmeden evvel, Orta-çağa nihayet veren muazzam 

vak’anın bu m illî ve İslâmî cephelerine kısaca göz gezdirmeyi mevzûu- 

muzun şümûlü bakımından zarurî görüyoruz.

(1) B ak ın ız  : Gustave Schlumberger, “ Le slĞge., la prlse et le sac de Consl.an- 

t incp le  pa r les Tu-'os en rlöıddncLı basi;ı. lö lS  Paris fn ö ’ı, S. 56-6'J ve

82-90; "R £c its  de Byzance et des C rdsades", beşinci baskı, 1916 Paris cab'ı, 

C. 1. S. 188-195 ve 201.



BÜTÜN İNSANLIĞI ALÂKADAR EDEN BÜYÜK 

VAK’ANIN MİLLİ VE DÎNİ CEPHELERİ

Müslümanlığın Yakm-Şark’da temel tutabilmesi için Şarkî-Roma- 

ya hâkim olması tarihî ve askerî bir zaruretti :

dU J  j) U I J ' *  VI âJ I ---

-âj! ^-3 AajcUI — ’
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gibi İslâm âlemine İstanbul fethinin ehemmiyetini anlatan. hadîsler 

işte bu büyük zaruretin kudsî birer ifadesi demekti. Bu vaziyet, Eme- 

vîlerle Abbâsîler devrinde İstanbul fethinin en büyük ideal hâline gel

mesiyle neticelendi : Her iki hânedan halifelerinin nazarında K û s- 

tantîniyye yolu, dünyevî olduğu nisbette uhrevî bir saâdet yoluydu; 

İstanbul üzerine yürümek, bir din ve dünya cennetine sefer etmek 

gibiydi. Bu telâkki, H ilâfet tarihinin daha ilk yıllarından itibaren A- 

rapların Bizans topraklarına birçok akınlarla seferler açmaları ve bu 

büyük akınların bâzılarını İstanbul surlarına kadar temdid etmeleriy

le neticelendi(1).Bunun için bir de donanma lâzımdı: Deniz seferlerin

de Suriye ve Mısır sâhillerinden istifade edildi. Hem kâra, hem deni7 

seferleri açıldı.

Asya’nın azamet ve inhitâtı hakkında kıymetli bir eser neşretmiş 

olan bir Fransız âlim i (2) Milâdın 673 tarihinden 718 tarihine kadar 

45 sene içinde, yâni Emevîler devrinde Arapların yalnız iki İstanbul 

muhasarasından bahsederse de, muhasarayla neticelenmemiş ve Abbâ

sîler devrinde de devam etmiş olan büyük seferler bu hisâba dâhil de

ğildir.

Emevîlerle Abbâsîlerin Hicrî 34 = Milâdî 655 tarihinden Hicrî 

165 =  Milâdî 782 tarihine kadar 127 sene içinde tam beş İstanbul seferi

(1) "D estan  vc D ivan  edeb iyatlarında  İstanbul sevgisi” ism indeki r is a le m iz 

de ba lom z : 1941 İs tanbu l tab 'ı, S . ,3-13.

(2) .Fernand Grenard, “ G randeur et döcadence de I'A s ie ” , 1939 Paris tab ’ı, S. 2-'s.
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tesbit edilmiştir (1) : Bâzı Türk menbâlarında yedi, sekiz ve hattâ do

kuz seferden bahsedilirse de, bu fazla yekûnlar bir takım akın hareket

lerinin de büyük seferlerle karıştırılmasından mütevellittir. Hakikat

te beşten ibaret olan Arap seferlerinin biri Hulefây-ı-Râşidîn'in üçütı- 

cüsü olan Hazret-i-Osman devrine, üçü Emevîler zamanına vp biri de 

Abbâsîler devrine müsadiftir. Seferlerin başlangıç tarihlerine göre bu. 

büyük hamleler şöyle sıralanmaktadır :

1 —  H. 34 = M. 655 tarihine tesadüf eden birinci sefer I-Iazret-i-Os- 

man devrine müsadif olmakla beraber, o zaman Suriye valiliğinde bulu

nan ve bir müddet sonra ilk Emevî halîfesi olan Muâviye tarafından 

açılmıştır (2). Arapların "Direkler gazası —

dedikleri bu ilk teşebbüs bir deniz seferidir ve"Direkler”den maksat da. 

gemi direkleridir. (Abdullah ibni Ebı-Sarh) kumandasındaki Arap, 

donanması Anadolu'nun cenubugarbî sahillerinde ve şimdi Antalya 

vilâyetindeki Phoenix-Finike önlerinde imparator Konstans’ıni bizzat 

kumanda ettiği Bizans donanmasını mağlûb etmişse do İstanbul’a ka

dar gidememiştir.

2 —  Gene Muâviye’nin hilâfetinde bu halîfenin oğlu olup Kerbelâ 

vak’asmdan itibaren ismi bir hakaret kelimesi hâline gelen Yezîd’in 

kumandasında Hicretin 48 ve Milâdın 668 tarihinde açılan ikinci sefere 

Türklerin (Eyüp-Sultan) dedikleri “Ebu-Eyyûb il-Ensârî” künyesiyle 

meşhur büyük sahâbl (Hâlid-ibnü-Zeyd) de iştirâk etmiş ve İstanbul 

işte bu meşhur seferde ilk defa olarak Müslümanlar tarafından ciddî 

surette muhâsara edilmiştir.

3 —  Hicretin 54-60 ve Milâdın 674-680 tarihlerine tesadüf eden 

üçüncü teşebbüs Muâviye’nin son yıllarında yedi sene sürmüş bir de

niz seferidir : Yaz mevsimlerinde mütemâdiyen İstanbul’a taarruz eden 

Emevî donanması kış mevsimlerinde Kapudağ sâhillerinde barmmış- 

tır.

4 —  Emevî halîfelerinden Süleyman-ibni-Abdülmelik devrinde 

bu halîfenin kardeşi (Mesleme)nin idare ettiği dördüncü sefer Hicretin. 

97 ve Milâdın 715 tarihinde açılmış, İstanbul ikinci defa olarak Araplar 

tarafından muhâsara edilmiş, fakat şehir fethedilememiştir : Bizans

lIların İstanbul’da ilk defa olarak bir câmi inşâsına mecbur olmaları 

işte bu seferin neticelerinden sayılır.

(1) B ak ın ız  : M arius Canard, "Les expedilions des arabes contre Constanti- 

n op le ", P aris  ta b 'ı, S. ‘63-104.

(3) B ak ın ız  : İbn-üI-Esîr, ■‘Tarîh-ül-Kâm il,\ 1303 M ıs ır ta b ’ı, C : 3. S. 44-45.
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5 —- Beşinci ve sonuncu sefer, Abbâsî halîfelerinden (El-Mehdî) 

devrinde açılmış ve Hicretin 165 = Milâdın 782 tarihine tesadüf eden bu 

sefere halîfenin meşhur oğlu (Hârûn/Hârun-ür-Reşîd) kumanda et

miştir : Bu uzun seferde İstanbul muhasara edilememişse de, Abbâsî 

ordusu Boğaziçi sahillerine kadar dayanmıştır.

Netice olarak Arap ordularının beş seferinde İstanbul ancak iki de

fa muhasara edilebilmiş demektir.

İstanbul ideali Araplardan sonra Türkler tarafından temsil edil

miştir. Daha Abbâsîler devrinde İran Selçukî devleti müessisi Sultan 

Tuğrulbey’in askerî ve siyasî hareketlerine hâkim  olan en mühim  esa

sın hep ondan ibaret olduğu hâdisatm cereyan tarzından anlaşılmak

tadır. Anadolu’ya yapılan büyük akmlarm hedefi İstanbul yolunu ha

zırlamaktan başka bir şey değildir. Bir taraftan da İstanbul’da bir câmi 

te'sisi fikri Araplardan sonra Türkler tarafından muntazaman tâkib 

edilmiş ve hattâ Osmanlı-Türkleri devrinde o kadarla da iktifâ edil- 

miyerek Bizans’da bir Türk mahallesiyle bir Şer'iyye mahkemesinin 

te’sisi de Şarkî-Roma’ya karşı en mühim haricî siyaset düsturu hâline 

gelmiştir.

Ibn-ül-Esîr vaktiyle yapılıp sonradan harâb olan İstanbul câmii- 

nin H. 441 = M. 1049 tarihinde BizanslIlar tarafından tâm ir ve i ’mâr 

edilip Tuğrulbey nâmına hutbe okunmuş olduğunu söyle anlatır (1) :

4,kİ-1J  l̂ alâl _* 4*\.lıCİa—S) I I j  , /  *

Gene ayni menbaa göre bu câmi, Emevîler devrindeki dördüncü 

Arap seferinde (Mesleme)nin yaptırmış olduğu camidir; Bizans impa

ratoru Tuğrulbey’e hoş görünmek için câmi ile beraber minaresini de 

tâm ir ettirdikten başka, içine kandiller astırmış ve mihrâbma da Sel

çukî armasına alâmet olmak üzere (2) bir okla yay koydurmuştur (3) :

a *L->

4ıIj £ -  ,J  J o L i J I

İstanbul ideali Araptan Türke bütün dinî ve efsânevî motifleriyle 

beraber intikal etmiştir : Eski Aarp seferleriyle muhâsaralarımn bu-'

(1) İbn-ül-Esîr, ayn i eser, C. 9, S. 192 - Ayrıca balcınız : Ebu-l-Fidâ ta r ih i, 1325 

M ıs ır ta b 'ı, C. 2, S. 169 ve îbn-ül-Verdî tarih i, 1285 M ıs ır ta b ’ı, C. 1, S. 351.

(2) A rm a  iç in  “T arih  ku rum una  açık  m ek tup” ism iyle 1945 de ç ıkan risa lem i

zin  12-13 üncü  sahifelerine bak ın ız.

(3) îbn-ül-Esir, ayn i eser, C. 10, S. 10.
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tün hakikî ve efsanevî kahramanlarını Türkleştiren ve Türk destanla

rıyla edebiyatına mal eden en mühim  âmil, Türklerden evvel Arapların 

da Anadolu ve bilhassa Istanbulda’da harbetmiş olmalarmdah başka bir 

şey değildir : Aradaki ideal ve din birliği milliyet ve dil ayrılığını his- 

settirmemiştir. Bu vaziyet, hakikî ve tarihî Türk kahramanlarının bile 

neslen onlara bağlanması ve bu tarihî şahsiyetler etrâfmda teşekkül 

eden destanlarla Emevî kahramanlarına âit destanlar ve menkabeler 

arasında bir mevzû birliği teşekkül etmesi gibi çok tuhaf bir netice bile 

hâsıl etmiştir.

Cn-birinci asırdaki Anadolu fethinin büyük kahramanı '(Melik Ah- 

med Danişmend Gazi)nin “Tevârîh-i âl-i Danişmend” ve “IDanişmend- 

nâme” gibi isimlerle anılan menâkıbnâmeleri işte bu mahiyette manzu

melerle karışık mensur bir destandır. Bu m illî destanımız Osmanlı 

müverrihlerinden Âlî-Çelebi tarafından H. 997—M. 1589 tarihinde çok 

mustalah bir inşâ ile yeniden yazılmıştır. İstanbul idealinin 1071 deki 

Malazgird zaferi üzerine başlıyan Anadolu fethinde bile başlıca âm il 

olduğu işte bu millî destanda da yer almış tarihî bir hakikattir ;“Daniş- 

mend-nâme”ye göre Anadolu harekâtı başlamadan evvel tâkib edile

cek hedefi tâyin için Ahmed Danişmend’in huzurunda bir meclis akdo- 

lunmuş ve bu mecliste gidilecek hedef şöyle tesbit edilm iştir(l) :

“Evvelâ Konstantîniyye fethine gidelüm : Mevlâ muin olursa 1cay- 

sar-ı Rûm ’u helak idelüm ve Battal-Gazi mescidi ki harâb itmişlerdür, 

■anı şerilendirelüm,!” .

Malazgird zaferinden iki sene sonra, Milâdın 1073 ve Hicretin 

465 tarihinde Kapudağ yarımadasından Üsküdar ve Kadıköy’e kadar 

Marmara deniziyle Boğaziçi’nin Anadolu sâhillerine hâkim  olan Türk- 

lerin Üsküdar’ı üssülhareke ittihâz ederek İstanbul’u tehdide başlama

ları ve hattâ boğazı geçip en büyük hedeflerine doğru ilk hamleleri

ni yapmaları “Danişmend-nâme” deki an’anenin ne kadar doğru oldu

ğunu bütün vuzûhiyle gösteren bir hakikattir : O zamanki papa Yedin

ci Gregoire’m 1074 de yazdığı bâzı mektuplarda Bizans imparatorlu

ğuna yardım lüzumundan bahsetmesi işte bundandır (2).

On-Birinci asrm son senelerinde Arz-ı-Mukaddes’i Türk hâkimiy- 

yetinden kurtarmak için Bizans imparatoruyla anlaşarak Anadolu üze-

(1) Âlî-Çelebi, “ M irkaat-ül-C ihâd” , R âş id  E fend i kü tüphanesi, No. 678, “ M u

kadd im e ".

(2) Balcınız :J . Lauren t, "Byzance et lns Turcs Seldjoucides dans I ’Asİc occiden- 

tale ju squ ’en 1081” , 1913 Nancy ta b ’ı, S. 93 ve 98-99.
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rinden yol açmıya kalkışan ilk Ehl-i-Salîb ordularının mükerrer ham

leleri 1073 denberi İstanbul’u tehdid eden Türkleri Anadolu’nun şi- 

maligarbisinden içerilere doğru çekilmiye mecbur etmiş, Anadolu. 

Selçukîlerinin Bizans’a yakın olmak için Konya’dan evvel merkez it

tihâz etmiş oldukları İznik şehri elden çıkmış, netice olarak o havali 

yeniden Bizans idaresine geçmiş, bu suretle Türkün en büyük ideal yolu, 

kapanmış ve işte o yüzden İstanbul fethi Fâtih devrine kadar takriben 

dört asır gecikmiştir.

Bu m illî idealin tahakkukuna doğru en kuvvetli hamleler Osmanlı 

Türklerinin Rumeli’ye yerleşmelerinden itibaren başlamıştır : Osman- 

Gazi’ye. sonraları isnâd edilen manzum vasiyetnamedeki :

İslâniboVu aç gülzâr yap!

tavsiyesi, OsmanlIlarda İstanbul idealinin eskiliği hakkm dak i m illî te

lâk in in  edebî bir ifâdesi demektir (1).

Osmanlı tarihinde tam yedi İstanbul muhâsarası vardır : Bunlar 

Yıldırım-Bâyezid devrinden Fâtih dverine kadar kısa fasılalarla sıra- 

lınır. Bâzı menbâlarda yalnız beş muhasaradan bahsedilirse de doğ

ru değildir : Çünkü uzak mesafeden yapılan ateşsiz abluka fâsılala- 

rıyla birbirlerinden ayrılan muhtelif muhâsaralar o hisapta hep birbi

rine karıştırılmıştır. Osmanlı-Türklerinin yedi muhasarası şöyle sı

ralanır :

1 —  Fâtih ’den evvel fetih fikrinin en büyük mümessili Yıldırım- 

Bâyezid’dir : 2-4 senelik fâsılalarla tam dört muhasarası vardır. Yıl- 

d ınm ’m ilk İstanbul muhâsarası H. 793 =  M. 1391 tarihindedir : Yedi' 

ay süren bu muhasara Macarların taarruz hazırlıkları üzerine uzaktan 

ablukaya çevrilmiştir; Fakat Bizans imparatorluğunun bu münasebet

le kabulüne mecbur olduğu şartlar çok ağırdır ; bunların en m ühim 

leri şöyle sıralanabilir : A) İstanbul’da bir Tiirk mahallesi te’sis edil

mek üzere Bizans hükümeti tarafından 700 ev verilecektir; B) Sirkeci

de bir Türk mahkemesi kurulacaktır; C) Bu mahkemeye Osmanlı dev

leti tarafından bir kadı tâyin edilecektir; Ç) İstanbul’da bir câmi yapı

lacaktır; D) Şehrin dışında Galata’dan Kağıthâne’ye kadar olan arâzi 

Türklere terkedilecek ve buraya bir Türk garnizonu konulacaktır; E ) 

Osmanlı hâzinesine her sene on bin altın haraç verilcektir. İlk Istan-

(1.) Balcınız : Tayyar-za.de Ahm ed A tâ  Bey, “Târîh-i A tâ ” . 1293 İstanbul tab'ı,. 

C. 4, S. 6.
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bul muhâsarası ı§te bu şartlarla hafif bir ablukaya tahvil edilmiştir : 

Bunların içindeki câmi şartı Emevîlerle Selçukîlerden itibaren yedi 

asırlık bir islâm an’anesinin Osmanlılar devrinde de devamı 'demektir.

2 —  Yıldırım-Bâyezid’in ikinci muhasarası da Hicretin 797 ve M i

lâdın 1395 tarihindedir : BizanslIların yukarıki şartlardan ibâzılarını 

tatbik etmemelerinden dolayı Türk ablukası yeniden muhasaraya tah

vil edilip kış gelinceye kadar uğraşılmışsa da bir netice elde edileme

miştir ; birinci ve ikinci muhasaralar arasındaki ateşsiz abluka hâli 

■dört sene sürmüştür.

3 —  Anadolu-hisarı’nın inşası üzerine Hicretin 799 ve Milâdın 

1397 senesi bahar mevsiminde başlıyan üçüncü muhasarada ;Yıldınm’- 

m  kat’î bir netice alamamasının en mühim  sebebi topçuluğun: henüz lü

zumu kadar tekâmül edememiş olmasında gösterilebilir : En kuvvetli 

rivayetlere göre bu muhasara iki seneden fazla sürmüş ve nihayet İs

tanbul’da bir Türk mahallesiyle bir Şer’iyye mahkemesi ve bir de câmi 

te'sisi, imparatorun Türk Hâzinesine her sene 10-30 bin altın haraç 

vermesi gibi ağır şartlarla sulh akdedilmiştir. Türk mahallesine Göy

nük ve Taraklı taraflarından getirilen Türkler yerleştirilmiştir. Bu ilk 

İstanbul Türkleri, Y ıldırım ’m Ankara felâketi üzerine şehirden çıkarıl

mışlardır. O zamanki camiin şimdiki Sirkeci Gümrük binasının yerinde 

olduğundan bahsedilir.

4 —  Gene Yıldırm  devrine tesadüf eden dördüncü muhasara Hic- 

retin 802 ve Milâdın 1400 tarihindedir : Takriben dört ay kadar süren 

bu muhâsaramn nihayet ablukaya tahvil edilmesi, Timür-Leng’in Si

vas’ı zabtetmiş olmasındandır; işte bundan dolayı Aksak-Timür İstan

bul’un fethini geciktirmiş sayılır.

5 —  Beşinci muhâsara, Y ıld ırım ’ın H. 804 = M. 1402 tarihinde 

ihanet yüzünden uğradığı Ankara felâketini t&kib eden “Fetret" dev

rinde saltanatını ilân etmiş olan oğullarından Mûsâ-Çelebi’nin şiddetli 

hücumlar ve top ateşleriyle geçen muhasarasıdır : En kuvvetli riva

yetlere nazaran Hicretin 813 ve Milâdın 1411 tarihine tesadüf eden bu 

teşebbüsün neticesiz kalmasına sebep, Bizans imparatorluğunun Mûsâ- 

Çelebi’ye karşı Anadolu’daki küçük kardeşi Mehmet-Çelebi ile el-birli- 

ği ederek Osmanlı şehzadelerinin saltanat mücâdelesinden istifâde et

miş olmasıdır.

6 —  Altıncı muhâsarayı F âtih ’in kahraman babası İkinci Murad 

Hicretin 825 =  Milâdın 1422 tarihinde yapmıştır : Haziran başlarından
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Eylül sonlarına kadar takriben dört ay süren bu şiddetli muhasara

nın şehir fethedileceği sıralarda kaldırılmasına sebep, İkinci Murad’ın 

küçük kardeşi Şehzade-Mustafa’nın tam işte o sırada saltanat iddiâsiy- 

le isyan çıkarmış olmasıdır. Bu suretle İstanbul şehri F âtih ’in fethine 

kadar 31 sene daha BizanslIların elinde kalmış, fakat artık hiç bir kur

tuluş üm idi kalmamıştır.

7 —  ikinci Murad’m  vasiyetnâmesi mucibince Fâtih'in tahta çıkar 

çıkmaz İstanbul meselesini ele aldığından bahsedilir (1). Fetihle neti

celenen ve İkinci Mehmed’e (Fâtih) ve (Ebu-l-Feth) Unvanlarını ka

zandıran yedinci muhâsara Hicretin 857 senesi 26 Rebî’ül-evvel ve 

“Julien” denilen eski Milâd takviminin 1453 senesi 6 Nisan Cuma gü

nünden ayni H icrî ve Milâdı senelerin 20 Cumâda-l-ûlâ ve 29 Mayıs Sah 

sabahına kadar 53 gün sürüp 54 üncü günü erkenden şehir fethedilmiş

tir : Bugün kullanmakta olduğumuz “Gregorien” ismindeki yeni Milâd 

takviminde muhâsara başıyla fetih günü 15 Nisan ve 7 Haziran Cuma 

ve. Salı günlerine tesadüf etmektedir.

Bu vaziyete göre İstanbul’un fethi sekiz buçuk asırlık dinî ve dört 

asırlık m illî bir ideal uğrunda devir devir ve dalga dalga dökülmüş Müs

lüman ve Türk kanlarının te’min ettiği çetin ve muazzam bir netice 

demektir : İşte bundan dolayı İstanbul fethi yeryüzündeki bütün Müs

lümanlarla bütün Türkler için tarihin en büyük vak’asıdır.

Aşağıda gözden geçireceğimiz hukukî ve medenî cepheleri bakı

mından da Türk tarihinin bu en büyük vak’ası bütün insanlığı alâka

dar edecek muazzam bir dönüm noktası demektir.

(1) Hoca-Sa’dücîdin, "Tâc-üt-tevârîh” , C. 1, 1279 İs tanbu l tab 'ı S. 416.
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Müslümanlıktan evvelki devirlerde bile bütütn dinlere karşı hür

met şuûriyle mütehassis olduğu muhtelif tetkiklerle sabit olari Türk 

kavmi Şark’dan Garb’a doğru hareketle Orta- Asya’dan Küçük-Asya’ya 

geldiği zaman Hıristiyanlığın vicdan hürriyeti mefhumundan |tama- 

miyle bihaber iki büyük mezhep dâiresiyle temasa başlamıştır : Kar

şılıklı olarak birbirini dalâletle itham eden bu ik i büyük dairenin biri 

“Şark H ıristiyanlığı” denilen Ortodoks milletler camiası ve biri de 

"Garp H ıristiyanlığı” denilen Avrupa Katolik âlemidir.

Bu karşılıklı dâirelerin her ikisine de vicdan hürriyetini Müs- 

lüman-Türk milleti sokmuştur : Yalnız Bütün Şark-Hıristiyanlığının 

baştan başa istifâde ettiği bü insanlık hakkından Garp-Hıristiyanlığı- 

nın istifadesi Türk idaresinin Avusturya topraklarına dayanan şümul 

sâhasma münhasır kalmıştır.

Bunun ne demek olduğunu anlamak için, her iki mezhep dairesine 

şöyle bir göz gezdirmek kâfidir.

1 —  (Ortodoks dairesi) : Türklerin Anadolu fethine tesadüf eden 

On-birinci asırda Rum-Ortodoks kilisesi nazarında Gregoryen-Ermeni 

kilisesi Hıristiyanlığından bile şüphe edilecek kadar râfızidir. İşte bun

dan dolayı iki kilse ve iki mezhep câmiası mütemâdi ve amansız bir 

mücâdele hâlindedir. Ermeniler akalliyette oldukları için tabiî müte

madiyen ezilmişlerdir. Ortodoks-Rumlann nazarında kendilerinin 

Türk fütûhâtı esnasında uğradıkları felâketlerin en büyük sebebi, Er

meni dalâletinden dolayı A llâhın gazaba gelmiş olmasıdır (1) : Bizans

lIların  Ermenileri ortodokslaştırmak için yaptıkları zulümlerle işkence

ler hem eski Ermeni, Bizans ve Süryânî menbâlannda, hem yeni Garp 

kaynaklarında bütün tafsilâtiyle teşrih ve izah edilir. O devrin nice Er

meni kırallariyle prensleri ve patrikleriyle piskoposları kaç kere İstan

bul’a getirilip Ortodoks mezhebini cebren kabul etmeleri için yı-.laroa 

hapsedilmiş ve hattâ bâzan ateş vesaire işkencelerine uğratılır .ıştır' 

Bizans imparatorlarından Üçüncü Romanos’un 1031 tarihinde tütün.

(1) B ak ın ız  : J .  Lauren t. ayn i eser, S. 71-72, no t 5.
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Ermeni pazarlarım cebren toplatıp askere alarak okçulukta kullandığı 

pek meşhurdur! X I. asrın Ermeni patriklerinden İkinci Haçik İstanbul’a 

getirilip ortodoksluğu kabul etmesi için tam üç sene tazyik edildikten 

sonra Göksun’a sürülmüştür. Gene o asrın imparatorlarından Kons- 

tantinos Dukas Ermeni prenslerinden Adom ve Abusahl ile metbûları 

■olan kral ikinci Gagik’i İstanbul’a getirtip dinlerinden dönmeleri için 

şiddetli tazyikler yapmış olmakla mâruftur. BizanslIların Şarkî-Ana- 

dolu’dan kaldırıp Sivas ve Amasya havâlisine yerleştirmiş oldukları 

Ermenilerin o sırada işte bundan dolayı Ortodoksluğa karşı dinî bir cep

he teşkil etmek mecburiyetinde kalmış olduklarından bahsedilir (1).

Anadollu tarihinin en kıymetli menbâlarından olan vakayiname

siyle meşhur Antakya Ya’kubî patriki Süryâni M ikâîl’in izâhma göre, 

Bizans ortodoksları Ermeni kilisesine gösterdikleri husumeti Süryâni 

kilisesine de göstermişlerdir : İmparatorun neşrettiği' bir ferman üzeri

ne ortodoksluğu kabul etmiyen Ermenilerle Süryânîler şiddetli taki

bata tâbi tutulmuştur; patrik Mikâîl bu hâli ilk hıristiyanların Romalı

lardan gördükleri zülumlerle işkencelere benzetir (2). İşte bundan do

layı Sultan Alp-Arslan’m  1071 deki Malazgird zaferini sevinçle karşı

layan meşhur Süryânî müverrihlerinden Baş-piskopos (Bar-Hebraeus 

= Ebu-l-Ferec) Türklerin cüz’î bir kuvvetle o kadar büyük bir zafer 

kazanmalarını :

"Mağrur olanların gururunu kıran Allah sultana kuvvet verdi”

‘diye alkışlamıştır (3).

Buna mukabil, vicdan hürriyetinin ne demek olduğunu Türk ida

resinde anlayan tekmil o müteassıp Süryânî ve Ermeni müellifleri 

akalliyet dinleriyle mezheplerine hürmet eden Türk hükümdarlarından 

hep minnet ve şükranla bahsetmişlerdir. Meselâ eski Ermeni müverrih

lerinin en mühimlerinden (Matthieu d’Edesse = Urfalı Mateos), meş

hur vakaayi’nâmesinde Alp-Arslan’ın ölümünü anlattıktan sonra yerine 

geçen oğlu Melikşâh’ı da şöyle anlatır (4) :

'‘Mesih’in ümmetine karşı iyi, merhametli ve son derece müşrik 

•davrandı... Melikşah’m saltanatı A llahın  tevfikme mazhar oldu; devle

(1) B ak ın ız : R en6 Grousset, " L ’Em p ire  du Levant” . 1946 Paris T ab ’l ,  S. 162-363

(2) "Chronicıue de Michel le Syrie ıı” , C lıabot tercemesi; 1905 Paris ta b ’ı, C, 3. 

S. 166.

(3) “Ebu-l-Ferec ta r ih i1’ Öm er R ıza  D oğ ru i'u n  İngilizceden tercemesi, 1945 An

kara  ta b ’ ı, C. 1., S. 321.

■(4) "C hron ique  -de M atth ieu  d ’Edesse” , Edouard  D u lau rie r 'n in  F ransızca ter

cemesi, 1858 Paris tab ’ı, S. 172.
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tin in  hududu uzaklara dayandı ve kendisi de Ermenistan’a rahat yüzü 

■gösterdi”.

Gene ayni menbaın 1104 vukuâtı içinde Danişmendı hükümdarı

n ın  ölümünden bahsedilirken de şu satırlara tesadüf edilir (1):

"İy i adamdı, halka karşı müşfikti ve Hıristiyanlara karşı son dere

ce merhametliydi. Tebeasından olan Hıristiyanlar onun ölümünden 

son derece müteessir oldu” .

Bütün bu Türk hükümdarlarının Süryânî ve Ermeni papazları ta

rafından yazılmış tarihlerde medhedilen iyilikleriyle şefkatlerinin er. 

mühim  tezâhürü, Türklüğün millî şuûru olan vicdan hürriyetine hür

met ve riayetlerinde görülüyordu. Süryân ve Ermeni akideleriyle vic

danlarını asırlarca tazyik eden Bizans idaresinin akalliyetler arasında 

bıraktığı haşyet ve dehşet içinde Türk idaresinin medenî ve İnsanî mu

amelesi o mağdur Hıristiyan havsalalarına sığmıyordu; bu umumî hay

retle hayranlığın en güzel ifâdesini, yukarda bahsettiğimiz Antakya 

Ya’kubî patriki Süryânî M ikâîl’in Anadolu Selçukîlerinden ikinci K ı

l ı  -Arslan hakkında yazdığı şu fıkrada bulabiliriz (2):

"11)92 (=  Milâdî 1182) senesinde Sultan Kılıç-Arslan Mal.Sya’y.a 

geldi ve bu hakir hakkında malûmat aldı. Bana dostâne bir meptupla 

pir patriklik asası ve yirm i kızıl dinâr ( — altın) gönderdi: Her ke« hay

retler içinde kaldı.

“Ertesi sene sultan tekrar geldi... Bize ulaklarla bir mektup gön

derdi ve bu hakiri Malatya’da kendisini ziyârete dâvet etti. A lışılma

mış bir şey gördüğüm için hayret içinde kaldım. Ben henüz şaşkınlık 

içindeyken, ertesi gün bana maiyyet alayı olmak üzere üç kumandanla 

bir müfreze suvâri çıkageldi! Doğrusu ben bu balın içinde zehir olmak 

ihtimalini düşünerek korkuya kapıldım. lJf93 ( = Milâdî 1183) senesi 

fi Temmuz Perşnbe akşamş Malatya civarına geldik. Ertesi sabah er

kenden Sultan, ordusunun büyük bir kısmı ve bütün şehir halkıyla be

raber bizzat istikbâlimize çıktı. Daha önden ulaklarla şu haberi gönder

d i :

—  Sultan irâde etti : Patrikin şehrimize girişi Hıristiyan kaide- 

■ nnde salipler ve İncillerle olacaktır!

(1) A yn i eser, S. 256.

(2) Süryân î M ikâtl, ayn i vakaayl'nâm e, C. 3, S. 3S0.

F. :ı
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“İşte bunun üzerine Hıristiyan'lar bir çök mumlar yaktılar, mız

raklara haçlar taktılar ve âyin nağmelerini ayyûka çıkardılar. Hüküm 

dar bu hâk'.r ile karşılaşınca, atımdan inmeme müsâade etmedi; elini 

almama da müsâade etmiyerek kollarıyla bu hakiri kucakladı. B ir ter

cüman vâsıtasıyla konuşmaya başladığımız zaman, beni memnuniyyet- 

le dinledi. Ben de onun dikkatle dinlediğini görünce İncilden veyaiıut 

iabiatten misaller irâd ederek sözümü çok uzattım. Sözlerimize nasihat 

de karıştırdığımız için sultanın gözlerinden yaşlar aktı; biz de Genâb-ı- 

Hakk’m kudretine şükrettik. Müslüman hükümdariyle İslâm tebeası- 

mn başları üstünde mukaddes haçın âyin hâlinde götürüldüğünü gö

rünce bütün Hıristiyan'lar Allaha hamd-ü-şükr etti. Kiliseye işte böyle 

girdik. Bir kaç nasihat sözünden sonra, hükümdarla tebeasma dualar et

tik. Ertesi gün, sultan bize manastırımızı vergiden m uâf tuttuğunu 

bildirdi ve bir Fermân-ı-Hümayün gönderdi. Pazar günü de Havariy- 

yûnun reisi olan Saint-Pierre’in vücudundan bâzı bakıyyeleri muhte

vi ve kıymetli taşlar ve İncillerle murassa hâlis altından bir el yolladı.

“Malatya’da tam, bir ay kaldık. Her gün sultan bize hediyeler gön

deriyor ve rabbimiz Mesih ile peygamberler, havariler vesair mesele

ler hakkında sualler ve cevaplar teûti ediyordu. Sultan Malatya’dan 

ayrılırken biz de emrine imtisâlen beraber hareket ettik. Yolda sul

tanın çok güzel söz söyliyen İranlı filozofu Kemâlüddin’le gene Teenni 

irâdesi üzerine ve kendi huzurunda İncil âyetleri hakkında yeniden 

bir çok mübâhaselerde bulunduk. Kemâlüddin Süryânilerin fetânetini 

medhedince, sultan memnun oldu. Bütün bunlar, bizim hürmet ve ta

zime liyâkatimizden dolayı olmuş değildir : Bizde o liyâkat ne gezer? 

Bil’akis Allahın merhameti ümmetinin bakıyyesiyle kilisesini yeniden 

canlandırmak istediği için olmuştur...” .

Süryânî M ikâîl’in canlı bir levha gibi tasvir ettiği bu vaziyetten 

çıkabilecek yegâne netice işte şudur : Ortodoks kültür dairesine vic

dan hürriyeti Türklerle girmiştir.

Daha Malazgird muharebesinden itibaren Gregoryen-Ermenilerin 

Ortodoks-Bizanslılara karşı Anadolu fütuhatında Müslüman-Türklere 

yardım etmelerinin işte bundan mütevellid olduğunda (1) ve bilhassa 

Şarkî-Anadolu dağlarından Toroslara ve Dicle’den Akdeniz’e kadar

(1) Balcınız : Ferd inand C lıa lan 'io ıı, "Essai sur le râgne d ’Alexis 1 er CumnĞne", 

1900 Paris ta b ’ı, hi. 12. - J . Laurent, "Byzance et les Turcs Seld joucides", i-i.. 

7-]-75. —  Grousset, ' 'L ’E m o ire  du Levan t” . S. 165.
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Türk ordularına Ermenilerin yol açtıklarında Chalandon, Jean llaurent, 

İoi’ga, Rene Grousset vesaire gibi son müdekkikler kamilen müttefiktir. 

Ermenilerin Türk ordusuna ilk hizmetleri Malazgird muharebesinde 

Bizans ordusundan kaçıvermiş olmalarında gösterilir; SüryânîİMikâîl- 

in şu fıkrası bu hareketin sebebini çok iyi tenvir etmektedir :<1) :

“Bizanshlıınn cebren kendi dalâletkâr mezheplerine sokmak iste

dikleri Etmeni askerleri her keşten evvel firâr edip harvten yün çevirdi

ler. İşte bunun üzerine Türkler tam bir ittifakla hareket ettikleri için 

BizanslIları mağlûb ettiler” .

Yukarda bahsi geçen Ermeni müverrihi Urfalı-Mateos'unizâhına 

göre, o sırada Sıvas’da bulunan Adom ve Abusahl ismindeki Ermeni 

prensleriyle Gregoryeıı tebeaları BizanslIlara karşı Türklerle anlaşmış 

oldukları.için, imparator Romanos Dıyoyenis = Romen Diyojen Malaz

gird muharebesine giderken :

" Seferden avdetinde Ermeni mezhebine nihayet vereceğine yemin 

etmiştir” (2).

insanları ısyâna sevkeden zulümlerin en müdhişi, vicdana tahak

kümdür : Onun için Ermenilerin imanlarına musallat olan müteassıp 

Bizans Ortodokslarma karşı insan haklarının en mukaddesi olan vic

dan hürriyetini temsil eden Müslüman Türklere yardım etmiş olma

ları pek tabiîdir.

2 —  (Katolik dairesi) : H ıristiyanlığın Roma imparatoru Birinci 

Konstantin tarafından Milâdın 325 tarihinde resmî, din ittihâzından 

itibaren On-dokuzuncu asrın ortalarına kadar bin beş yüz sene Garb'm 

Katolik dâiresi de tıpkı Şark’ın Ortodoks dâiresi gibi kanlı bir taassup 

sahası hâlinde kalmış ve bu karalık sâhanın şarkına ve hattâ ortaları

na kadar Türk idaresinin götürdüğü vicdan hürriyetinin nûru Kato

lik milletleri ikaz edemediği için, şimalî ve garbî Avrupa'da o nûr ancak 

Ondokuzuncu asrın ortalarından itibaren ve kendiliğinden belirmiye 

başlamıştır.

Hıristiyanlığın birlik devri 325 de resmî din ittihâzından 1054 de 

Şark kilisesinin Garp kilisesinden ayrılışına kadar 729 sene sürmüştür. 

Ondan sonra iki kilise arasındaki ihtilâf devir devir alevlenerek şiddet

li buhranlar geçirmiş, bir takım vâhi sebeplerle Şark Garb’ı ve Garp da

(1) Süryân î M ik â îl, ayn i valcaayi'nâme, C. 3, S. 169.

(2) M atth ieu  d'Edesse, ayn i eser, S. 166.
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Şark’ı küfür ve dalâletle itham edip durmuş ve bu vaziyetten bir çok 

siyasî ve askerî neticeler bile doğmuştur. Karşılıklı ve âdetâ iki başlı 

bir taassuptan doğan dinî mücâdele yalnız Şarkla Garp arasına münha

sır değildir : Bilhassa On-birinci asırdan On-altmcı asra kadar Avrupa 

Katolik dâiresinde beliren ve Reforma mukaddime teşkil eden "Albige- 

ois”, “Vaudois” ve “Hussite” hareketleri gibi yeni mezhep cereyan

ları mütemâdi kan dalgalanyle boğulmuştur. Katolik tasvirperestliği- 

ne karşı cephe alan bu küçük mezhep cemâatlerinden “Albigeois”lara 

karşı Papalığın emriyle bir Ehl-i-Salip bile teşkil edilmiş ve imha hare

keti tam yirm i sene sürmüştür : “Vaudois”lar da Fransa kralı Birinci 

François devrine tesadüf eden 1545 tarihinde kadınları ve çocuklarıyla 

beraber kamilen imhâ edilmişlerdir. On-beşinci asırda “Hussites”lerin 

Almanya imparatorluk ordusuyla geçen kanlı mücadeleleri insanlığın 

yüzünü kızartacak sahnelerle doludur.

1183 deki Verone konsilinin “Albigeois”ları tenkil için kurduğu 

meşhur “İnquisition” teşkilâtı az zamânda bütün Garp hıristiyanlığına 

teşmil edilmiş, vicdan hürriyetine karşı resmen ve alenen cephe alan 

bu kara taassup müesseseleri yüz binlerce insanı sırf iman ve akide me

selelerinden dolayı diri diri yakıp kavurmuş ve On-ikinci asırdan On- 

-dokuzuncu asra kadar tam 625 sene o kanlı ve kaahir faaliyetine çılgın

ca devam ettikten sonra, nihayet ancak 1808 de Birinci Napoleon’un 

emriyle ilga edilmişse de, Napoleon’dan sonra 1814 de tekrar kurulup 

1820 ye kadar altı sene daha işlemitir.

Protestanlık nedir? 1517 de kurulmıya başlıyap temelleri, insan 

kanıyla yuğurulmuş bir müessese değilmidir? Katolik taassubu yalnız 

Luther’in vatanı olan Almanya’da değil, mezhebinin yayıldığı her yer

de muazzam facialara sebep olmuş ve meslâ Fransa’da kral Dokuzuncu 

Charles’in emriyle 24 Ağustos 1572 gecesi başlıyan “Saint-Barthelemy” 

faciasında Protestanlar kadınları, çocukları ve ihtiyarlarıyla beraber 

günlerce koyun gibi boğazlanarak bütün memleket kan dalgaları içinde 

kalmıştır. Yalnız Fransa’da 1562 den 1598 tarihine kadar 36 senede 

"Guerres de religion” denilen sekiz tenkil faciası olmuştur.

Garp hıristiyanlığında vicdan hürriyetine karşı cephe alan kara 

taassup yalnız eski asırlara ve yalnız Katoliklere münhasır kalmış de

ğild ir: Yukarda da söylediğimiz gibi On-dokuzuncu asrın ortalarına 

kadar sürmüş ve Reformun intişârından sonra Protestan kilisesi de 

Ortodoks ve Katolik taassuplarına nazîre teşkil decek bir zihniyet gös

termiştir. İşte bundan dolayı Avrupa’da Hıristiyan mezheplerinin mü-
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sâvâtı ancak On-dokuzuncu asrın ortalarına doğru takarrür edebilmiş 

bir netice vaziyetindedir. Meselâ Demokrasinin vatanı sayılan) İngilte

re’de vicdan hürriyetiyle muhtelif dinlerin müsavatı ancak 1829 'tarihin

de kanunî ve hukukî bir esas şeklini alabilmiştir. O tarihe kadar Kato- 

likler siyasî ve medenî hukuka mâlik olmadıkları için meb’us olmak 

veyahut devlet hizmetinde kullanılmak hak ve salâhiyetinden mahrum 

kalmışlardır : 1829 tarihine kadar Avam kamarası yalnız Protestanla- 

ra münhasır olan siyasî ve medenî hukukun Katoliklere de teşmili hak

kında bir kaç kanun projesi kabul etmişse de, Lordlar kamarası müte- 

mâdiyen reddetmiştir (1).

Buna mukabil, Katolik Avusturya imparatorluğunda diğer H ıris

tiyan mezhepleri için hususî kiliseler açılmasına ancak On-sekizinci 

asrın sonlarında müsâade edilmiştir : Katolik olmıyan Hıristiyanlar

o tarihten evvel "Çan kulesi ve caddeye açılır kapısı” olmamak şartiyle 

âdetâ belirsiz mâbedler yapabilmişlerdir (2) : Bilhassa Yahudilerin hu

kukî vaziyetleri daha ağırdı : Meselâ Orta zamanlarda Avrupa Yahu- 

dileri Hıristiyanlardan ayırd edilebilmek için sivri külah, sarı kordela 

vesaire gibi bir takım kıyâfet tuhaflıklarıyla kendilerini belli etmek 

mecburiyetinde tutuluyorlardı. Bu hal Yeni-zamanlarda da devam etti : 

1756 tariiıine kadar Frankfurt Yahudilerinin ana-caddelerle meydan

lara çıkmaları bile yasaktı! Almanya’da Yahudilerin hukuk müsâvâ- 

tmdan istifâdeleri ancak 1864 tarihinden itibaren başlıyabildi! Diğer 

Avrupa memleketlerinde de On-dokuzuncu asra kadar vaziyet Alman

ya’dan farklı değildi : Yahudilerin Türkiye’ye hicret etmelerinde en bü

yük âm il vicdan hürriyeti ihtiyacından ibaretti. Bu vaziyete göre Türk 

idaresinin Şarkî-Avrupa’ya soktuğu vicdan hürriyeti mefhumundan 

merkezî ve garbî Avrupa asırlarca istifâde edememiş demekti. N iha

yet Fransız büyük İhtilâlinden çıkan demokrasi nazariyelerinin hukuk 

telâkkilerine te’siri, On-dokuzuncu asrın 'başlarından itibaren ferdler 

gibi cemâatler ve mezhepler arasındaki farkları da! gittikçe izâleye baş- 

lıyan yepyeni bir âm il oldu.

Türk kavmi Milâdın On-birinci asrında J. Laurent’ın “Tolerance 

religieuse des Turcs” dediği (3) vicdan hürriyeti şuûrunu Orta-'\.syp- 

dan Küçük-Asya’ya getirdiği zaman, Şark ve Garp Hıristiyanlıklarını 

işte bu vaziyette buldu.

(1) B ak ın ız  : York Powell ve T. F. Tout, "H ls lo ire  d ’ A ne le te rre ". Fransızca 

nüshası, 1932 Paris  ta b ’ı, S. 1042.

(2) Bu  m isa ller iç in  bak ın ız  : M ax K em m erich1 "T arih tek i parip  vak ’a la r "  T ürk 

çe nüshası, 1936 A nkara  tab ’ı, S. 103-129.

(3) “ Byzance et les Turcs Seld joucides” , S. 74, no t 1.



İSTANBUL'UN FETHİ VE VİCDAN 

HÜRRİYETİNİN ZAFERİ

Bizans imparatorluğunu hem manen, hem de maddeten tehdid eden 

Türk şevket ve kudreti karşısında Ortodoks âlemi ikiye ayrılmıştı : 

Bir kısmı Roma kilisesiyle yeniden birleşmek suretiyle OsmanlIlara 

karşı Papalık makamının ve Katolik âleminin yardımından istifade 

etmek istiyor ve bir kısmı da mezheplerinin istiklâliyle kiliselerinin 

ayrılığında ısrâr ederek dinî akidelerini kaybedip Lâtin tahakkümü 

altına girmektense vicdan hürriyetine riâyet eden Türk hâkimiyetini 

tercih ediyordu.

Bu iki parti daha On-ildnci asırdan itibaren İstanbul kilisesinin 

halecanlı sinesinde belirmiye başlamıştı : (Zelote) denilen gayret

keşler mezhep taassubunun sıkı muhâfazakârlığını ve (Politiki) deni

len mûtediller de siyasî icâbâta riâyet fikrini temsil ediyorlardı. Mütea- 

sıplar hem imparatorla hükümetin kilise işlerine kat’iyyen müdahale 

etmemesini, hem Roma kilisesiyle kat’iyyen birleşilmemesini istiyorlar, 

mûtediller de her iki meselede sarayın nokta-i-nazarını müdâfaa edi

yorlardı Netice olarak ittihad düşmanı (Zelote) 1er vicdan hürriyetini 

temsil eden Müslüman-Türk hâkimiyyyetini Katolik-Lâtin tahakkümü

ne ve ittihatçı (Politiki)ler de Ortodoksluğu Katolikliğe feda etmek su

retiyle Lâtin yardımını Türk adaletine tercih ediyorlar demekti.

İşte bu yüzden Bizans efkâr-ı-umumiyyesi ikiye ayrılmıştı : Halk 

arasında o kadar şiddetli münâkaşalar oluyordu ki ayni bir âile ef- 

râdı bile ikiye ayrılıyor, baba ile oğul ve ana ile kız birbirine düşman 

kesiliyordu! Fakat ekseriyet (Zelote) lerdeydi : Efkâr-ı-umumiyye 

onların elindeydi. Buna mukabil (Politiki) ler de imparatora, yâni 

devlet nüfuzuna istinâd ediyorlardı. İşte bundan dolayı On-üçüncü asır

dan On-beşinci asra kadar Şark ve Garp kiliselerini birleştirmek ve da

ha doğrusu Şark’ı Garb'a bağlamak üzere üç resmî teşebbüs yapılmış

tır :

1 —  Birinci teşebbüs 1274 deki Lyon konsilinde olmuş, imparator 

M ihail Paleoloğos’un murahhasları Katolik akidelerinin kabulünü
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taahhüd etmiş, fakat Bizans Zelöte’leri kat’iyyen kabul etmedikleri için 

bu ilk ittihad teşebbüsü neticesiz kalmıştır.

2 —  İkinci teşebbüs 1369 dadır : İmparator Beşinci Yoannis Pale- 

■oloğos bizzat Roma’ya gidip Vatikan’da toplanan rûhanî birj meclis hu

zurunda Katoliklik esaslarını ve papanın bütün Hıristiyanlığa umumî 

reis olmasını kabul etmişse de İstanbul’a avdetinde Zelöte’lerin şiddetli 

muhalefetlerinden dolayı bu teşebbüs de akîm kalmıştır.

3 —  Üçüncü ittihad teşebbüsüne “Floransa ittihadı” denilir : İm 

parator Sekizinci Yoannis Paleoloğos İstanbul’un fethinden 14 sene 

evvel Floransa’da toplanan konsile gidip 6 Temmuz 1439 tarihinde Or

todoks kilisesini Katolik kilisesine bağlıyarak bir ittihad ve daha doğ

rusu tâbiiyyet vesikası imzâ etmişse de, Bizans kilisesiyle efkâr-ı-umu- 

miyyesi kabul etmediği ve hattâ şiddetle reddettiği için o da suya düş

müştür.

Bu hâlin en mühim sebebi, Ortodoks’un Müslüman-Türkü Katolik- 

Lâtin ’e ve bilmuhakeme Katoliklerin de Ortodoks-Ruma tercih etme

lerinde gösterilir. Şark’da da Garp’da da Türkün tercih edilmesi asır- 

lardanberi vicdan hürriyetini temsil etmesindendir. Bu noktayı tama- 

miyle tavzih için, yukarda gördüğümüz Lyon, Roma ve Floransa itti

had tasavvurları akamete uğradıktan sonra Bizans’ın son imparatoru 

On-birinci Konstantinos Paleoloğos’un teşebbüsiyle Fâtih ’in muhâsara- 

smdan 3 ay, 25 gün ve fetihten de 5 ay, 18 gün evvel 1452 senesi 12 Kâ

nunuevvel Salı günü Papalık makamının aslen Selânikli yahut Morali 

bir Rum olan mümessili kardinal İsidore/İzidor’la akdedilen ve Orto

doks kilisesinin istiklâline nihayet veren ittihâdm  hâsıl ettiği menfî 

te’sirleri hatırlamak kâfidir.

Fâtih ’in korkunç hazırlıkları karşısında Bizans efkâr-ı-umumi- 

3?esinin muhâlefetini hiçe saymak mecburiyetinde kalan imparator, pa

pa Beşinci Nicolas/Nikola’dan her halde yardım göreceğine kaani o- 

larak Floransa konsilinde hazırlanan ittihad vesikasını imzâlamış ve 

•o gün Ayasofya kilisesinde devlet erkâniyle beraber bizzat hazır bulun

duğu halde kardinal İzidor bir katolik âyini yaparak ittihatçı Ortodoks 

patriki Grigorios Mammas’la beraber iki kilisenin birleştiğini ilân et

miştir : Tabiî bu suretle Ortodoks mezhebi artık nihayet bulmuş de

mektir. Bu hâle râzı olan patrik Grigorios ötedenberi birleşme tarafdâ- 

rı olduğu için halkın nefretine uğrayıp bir aralık mevıinden atılmışsa 

da, son zamanlarda papanın tavsiyesiyle tekrar patrik ilân edilmiş 

menfur bir tiptir.
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Netice olarak, o meşhur ittihad m illî irâdeye rağmen yapılmış de

mektir : Mezheplerine devletlerinden çok fazla bağlı olan B izanslIlar 

imparatorun bu fedâkârlıklarını küfür saymışlar ve hattâ Ayasofya 

âyini esnâsmda İpodrom ( = şimdiki Sultanahmet-meydanı) ile diğer 

meydanlar ve sokaklarda bir takım gürültülü mumâyişlere başlamışlar

dır. Katolik âyinine sahne olan Ayasofya kilisesi Zelote’ler nazarında 

artık kudsiyetini kaybedip mülevves bir şeytan yuvası sayılmaya baş

ladığı için bomboş kalmış, baş-vekil Lukas Notaras ittihad düşmanı ol

duğu için :

—  İstanbul sokaklarında Lâtin kardinallerinin şapkasını görmek

tense Türklerin sarığını, görmek evlâdır !

şeklindeki meşhur sözünü işte bu vaziyet üzerine söylemiş, papazlar

la rahibeler ve muhtelif halk tabakalarından bir çok BizanslIlar so

kaklarda bağırıp çağırarak mütemâdiyen taşkınlık etmiştir (1). Ma

nastırlarda keşişlerle râhibelerin çıldırmış gibi bir hâle geldiklerin

den bahsedilir : Meselâ râhibenin biri İslâm dinini kabul etmiş, Müs

lüman kadınlarının kıyâfetine girmiş ve büyük-perhizde kurban kes

tirip et yemiştir (2). Lamartine tarihinde manastırlardaki rahibeler

den bir çoklarının Islâm dinini Katolik mezhebine tercih ettiklerini gös

termek için Türk kadın elbisesi giyerek sokaklara fırladıklarından, 

bahsedilir (3).

İttihad düşmanlarının başında o zamanki Ortodoks kilisesinin iki. 

mühim  şahsiyeti vardır : Bunların biri fetihten sonra Fâtih tarafından 

(Gennadios Skholarios) ismiyle Rum patrikliğine tâyinini aşağıda 

göreceğimiz (Yeorgios Kurtesis) ve biri deRodoslu (Neofitos) dur. Mu

halefet cereyânmı “Pantokrator” manastırından idare eden Skholari

os, Ayasofya’da ilân edilen ittihâdı resmî bir dalâlet gösterip artık im 

paratorluğun sonu geldiğinden bahsediyor ve sokaklardaki azgın ve 

kızgın râhipler ve rahibelerle mütehfeyyiç halk kütleleri de ittihatçı

lara lânetler yağdırıyordu (4).

Müteassıp Bizans ortodokslarımn .12 ..Kânunevyel 1452 deki Aya

sofya ittihâdma karşı giriştikleri bu şiddetli 'mümâyişlerle galeyanla

(1) Bu  galeyanlar iğin son B izans m üverrih lerinden D ukas’ın  tarih ine  balcınız r 

“ H isto ria  B y zan tin a ", 1834 Bonn ta b ’ı, S. 212-216 ve 259-262.

(2) B ak ın ız  : Ham m er, “ H isto ire de l'em p ire  o ttom an” , Dochez’in  fransızea 

tercemesl, 1844 Paris ta b ’ı, C. 1, S. 230 ve A tâ  Bey’in  Türkçe tercemesi. 1325 

İs tanbu l tab 'ı, C. 2, S. 280.

(3) A. de Lam artine , “H isto ire de la  T urqu ie” , 1869 Paris tab 'ı, C. 3. S. 215

(4) B ak ın ız  : G. Schlumberger, “ Le si&ge, la  prise et le sac de Constantinople 

pa r les T urcs", 1915 Paris tab 'ı, S. 9.
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rın sebebi yalnız Katolik düşmanlığı değil, ayni zamanda On-bırirıci' 

asırdaki Malazgird muharebesindenberi 382 senedir Anadolu’daj vicdan, 

hürriyetini temsil eden Türklüğe karşı sevgi ve saygı hissidir. Sokak

larda mümâyiş yapan münzevi keşişlerle papazların Müslüman-Türk. 

hâkimiyetini Hıristiyan-Katolik dostluğuna tercih ettiklerinden bah

setmelerinin bütün sırrı işte bu noktadadır. 17-18 inci asırlarda yaşa

yan ve senelerce Türkiye'de kalıp Osmanlı askerî teşkilâtı hakkında ilk: 

büyük eseri te'lif etmiş olan kont (De Marsigli) OsmanlIlardan evvel

ki devirleri tedkik etmemiş olduğu için, Türklerin bütün dinlerle ce

mâatlere karşı şefkatleriyle müsamahalarını Osmanlı tarihininj ilk yıl

larından itibaren başlayıp Fâtih ve nihayet Kanunî devirlerinde im ti

yazlar ve kanun-nâmelerle en mükemmel şeklini almış gösterir |( 7). Bu. 

suretle Ortodoksların bir çok tarihî delillerle sabit olan Türk i sevgisi 

müteassıp bir Türk düşmanı olan Marsigli’ye nazaran bile İstanbul’un 

fethinden bir buçuk asır evvellerine dayanıyor demektir. İşte -bundan 

dolayı Ortodoks-Rumların Müslüman-Türk idaresini adalet ve hürri

yet bakımından Bizans idaresine bile tercih ettiklerini gösteren vazi

yetler vardır ve hattâ bunlar yeni Yunan menbâlarında bile i ’tiraf edil

mektedir : Meselâ A tina’da neşredilen büyük Yunan ansiklopedisinde- 

Orhan-Gâzi devrindeki İznik fethi izah edilirken Orhan Bey’iri Bizans 

arazisine çekilip gitmekte serbest bıraktığı yerli ramların kendi arzula

rıyla Türk idaresini tercih edip yerlerinde kalmış olduklarından bahse

dilmektedir (2). Bu hâdise İstanbul’un fethinden 122 sene evveldir; îz- 

nik’den evvelki ve sonraki Türk fütuhatında da ayni hâle hemen dâima 

tesdüf edilmiştir. Hattâ Anadolu-Selçukıleri devrinde de böyledir (?.)..

Bu Türk sevgisi, o zamanki Ortodoks ekseriyetinin müşterek ve u- 

mumî hissidir : Bir Bizans müverrihine göre 1448 deki İkinci Kosova 

muharebesinde mağlûb olan Macar millî- kahramanı Hunyadi Janos 

= Yanko Hunyad'a teselli vermek istiyen bir ihtiyar “Hıristiyanların 

felâketleri nihayet bulmak için İstanbul’un Osmanlı hâkimiyyeti- 

ne geçmesi zarurî” olduğundan bahsetmiştir (4).

(1) .Comte de M ars ig li, "L 'e ta t  m llita ire  de l'em plre o ttom an” , 1732 La  Haye- 

tab 'ı S. 20.

(2) B ak ın ız  : “ M eğali E J lIn ik l E ng İk loped la” , C. 18, 1932 A tina  la b 'ı, S. 276

(3) Steven R unc im an , “ L a  c iv ilisation  byzantine” , Fransızca nüshası, 1934 P a 

ris tab ’ı, S. 313.

(4) Jo u an n ln  et Ju le s  van Gaver, “T u rqu ie " , 1848 Paris tab ’ ı, S. 73.
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Fâtih ’in fethinden 21 sene evvel, 1432 tarihinde İstanbul’a gelen 

bir Fransız seyyahının seyahatnamesinde BizanslIların Türklere karşı 

sevgi ve saygıları şöyle anlatılır (1) :

“Ruırilara işim düşüp de kendileriyle temas ettikçe onların Türk

'leri daha çok sevdiklerini anladım ve zâten ben de Türklere Rumlardan 

çok i’timâd ederim; çünkü bana bunlar Roma kilisesine tâbi hvristiyan

lan  sevmiyorlar gibi geldi” .

Bu fıkranın birinci noktası gibi İkincisi de mühimdir : On-beşin- 

ci asır Avrupa katoliklerinin de Türkleri Bizans ortodokslarına tercih 

edip daha çok i ’timad ettiklerine delâlet etmektedir. Yukarda bahsi 

geçen Rus müverrihlerinden Vasiliev, Bizans tarihinde bu meseleden 

bahsederken meşhur İtalyan ümanisti Petrarca’nm şu sözünü o telâk

kiye delil gösterir (2):

"Türkler düşmandır, fakat râfısî Rumlar düşmandan beterdir”.

Bizans ortodokslarının Türk dostluğuna ne kadar bağlanmış olduk

larını gösteren çok mühim bir şer’î vesika bile vardır; F âtih ’in İstan

bul fethinde şimdiki âtbiriyle bir “Beşinci kol”dan da istifâde etmiş 

olduğunu gösteren bu mühim vesika, Kanunî ve İkinci Selim devirlerinin 

büyük Şeyh-ül-İslâmı EbüsSuûd Efendi’nin işte şu tarihî fetvasıdır(3):

"M es’ele —  Merhum ve mağfûrün-leh Sultan Mehmet Han aley- 

hı-r-rahmeti ve-l-ğufrân Hasretleri mahrûse-i İstanbul’u ve etrafında 

vâki olan karyeleri anveten feth m i itmüşlerdür?

“El-cevâb —  Ma’rûf olan anveten fethdür. Emmâ kenûis-i kadîme 

hâli üzerine ibka olunmak sulh ile fethe delâlet ider. Sene hamse ve 

erbain ve tis’amie (~H . 9Jf5/M. 1538-1539) tarihinde bu husus teftiş 

olunup yüz on yedi yaşında bir kimesne ile yüz otuz yaşında bir kimes- 

ne bulunup Yahûd-u-Nesârâ el altından Sultan Mehmed ile ittifâk idüp 

tekfura nusret itmiyecek olup Sultan Mehmet dahî anları seby itmeyüp 

halleri üzerine mukarrer idecek oldu, bu veçhile fetholundu diyü m ü

fettiş mahzarında şehâdet idüp bu şehâdet ile kenâis-i kadîme hâli üz

re kalmışdur” .

(1) B ertrandon de la  Brocıuiere, “Le'voyage d ’outre-mer", 1872 Paris ta b ’ı,

(2) "H is to ire  de L ’empire by zan tin ” , C. 2, S. 369.

<3) Ebussuûd Efend i, “Mecmûa-i F e tâv â" , yazm a nüsha, Bâyezld um um î k ü tü p 

hanesi, No. 2757, yaprak  106 b - 107 a.
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Bu fetvâdan maksat, İstanbul cebren fethedilirken içerdeki Zelöte 

.fikirli Rumların bugünkü tâbiriyle bir “Beşinci kol” rolü oynamış ol

duklarını ve fetihden sonra verilen imtiyazların da işten bundan dolayı 

hiç bir zaman ihlâl edilemiyeceğini şer’an tesbit etmektedir. Her halde 

içerdeki “Beşinci kol”dan maksat, şehirde Lâtin şapkası yerine Türk 

sarığı görmek istiyen Lukas Notaras’la fetihten sonra patrikjolan meş

hur papaz Gennadios Skholarios ve taraf darlarından mürekkep büyük: 

bir ekseriyet olmak lâzımgelir.

Muhâsaranın arefesinde râhibeleri bile Müslüman kadınlarının 

kıyafetine girmiş bir memlekette Türk dostluğu ile tarafdariığm ın bu 

dereceyi bulması pek tabiîdir.

Dikkat edilecek çok mühim  bir nokta vardır : Bizans’ın ittihad düş

manları gibi ittihatçılarının da Ortodoksluğa son derece sâdık oldukları 

için Katoliklerden nefret ettiklerinde ve Ayasofya ittihadın! sırf siya

sî bir zaruret olarak akdetmiş olduklarında umumiyetle ittifak edilir; 

hattâ bu ittihadın başlıca âm ili olan son imparator On-birinci Kons- 

tantin’in bile böyle düşündüğü hakkında muhtelif rivayetler vardır. 

Katolik kilisesinin tasvibiyle neşredilmiş bir Türkiye tarihinde Aya

sofya ittihadının esaslarını tesbit etmiş olan Floransa konsilınden bah

sedilirken bu nokta şöyle izah edilir (1):

"Çaresizliğin son haddine gelmiş olan Konstantin nereden yardım  

te’m in edeceğini bilmiyordu; pâyıtahtm ın ahâlisi harb yorgunluklarına, 

yek tahammül edebilecek vaziyette olmadığı için, imparator onlarda 

düşmanı püskürtecek küvet ve cesaret görmüyordu. Bu hazin vaziyette 

sırf ihtiyacından dolayı kardeş saydığı Lâtnilerden biraz yardım üm id  

etti : Çünkü ne imparatorun kendi, ne de Rum ların hemen hiç biri L â 

tin ve Rum  kiliselerinin birleştirilmesine karar veren Floransa konsi- 

Uni samimî surette kabul etmiş değildi. Papa Beşinci Nicolas, Konstan- 

tin’in yardım taleplerine cevap vehmeden evvel ittihadın tatbik ve ik 

malini istedi; fakat en muazzam tehlikeler bile Rumların Katolik kili

sesi reisini tatm in etmelerine kâfi gelmedi".

Katolik kilisesiyle alâkadâr olmıyan yeni müellifler de ayni fik ir

dedir; meselâ miralay Lamouche’un izahı şöyledir (2):

"Roma ile barışmaya resmen taraf dar görünenler bile bu hareket

lerinde kanâatlerine tâbi olmuyorlart sırf imparatorluğun ümitsiz

(1) B akn ız  : Ch. BarthSlem y, "H ls to ire  de T u rqu ıe " , 1856 Tours tab 'ı S. 115.

(2) Colonel Lam ouche, “H lsto ire  de la  T u rqu le ", 1934 Paris ta b ’j, S. 51.
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vaziyetinde yardım te'mini ümidine ka-pilıyorlardı. Roma’dan gelen 

her şeye karşı onların küplerindeki düşmanlık da halkın husûmetin

den aşağı değildi../’.

İşte bu vaziyetten de anlaşılacağı gibi, son imparator On-birinci 

Konstantin’le son patrik Grigorios Mammas’ın muhâsaradan biraz: 

evvel kurdukları Ayasofya ittihadı alelade bir diplomasi oyunundan 

başka bir şey değildir ve hakikatte ittihad düşmanları gibi ittihatçılar 

ve hattâ imparator da dâhil olmak üzere bütün Bizans ortodoksluğü 

Roma katolik kilisesinin hükmü altına girmiye alenen yahut kalben 

kat’î surette muhâlif ve muârızdır (1) : Bu nokta muhâsarada bulun

muş bâzı Bizans ve Lâtin  müverrihlerinin i ’tiraflarıyla da sabittir.

Türk milletinin İslâmiyetten evvelki devirlerdenberi daima riâyet 

ettiği vicdan hürriyeti mefhumunu millî bir şuûr olarak temsil eden bü

yük F âtih ’in İstanbul fethi üzerine Rum patrikliğini yeniden kurup Or

todoks kilisesinin istiklâlini iade etmek suretiyle Şark hıristiyanlığını 

Garp hıristiyanlığınm esâret. boyunduruğundan kurtarması, netice o- 

Iarak bütün Bizans Ortodoksluğunun dinî idealini tahakkuk ettirmesi, 

demektir.

İnsan hakları tarihinin en büyük günlerinden birine tesadüf eden 

bu muazzam hâdise umumiyetle İstanbul fethinden üç gün sonra, eski 

Julien takvim inin 1453 senesi 1 Haziran Cuma gününe müsadif gös

terilir; bu tarih, şimdi kullanmakta olduğumuz Gregorien takviminde 

ayni senenin 10 Haziran Cuma gününe tesadüf etmektedir. Buna muka

bil, bâzı Bizans membâlarmdaki ifâdelerle son tedkikler Osmanlı dev

rindeki ilk patrikin o tarihten yedi ay sonra gene ayni senenin Kânun- 

evvel sonlarında tâyin edilmiş olduğunu göstermektedir. Bununla be

raber, umumiyetle kabul edilen klâsik rivayet de bir Bizans menbama. 

dayanır : Bu vaziyete göre 1/10 Haziran Cuma günü Ortodoks mez

hebinin istiklâli iade edilip İstanbul patrikliğinin yeniden te’sisine 

karar verilmiş ve yeni patrikin bir kaç ay- sonra intihâb edilmiş olmak, 

ihtimâli de çok kuvvetlidir.

Yukarda gördüğümüz,gibi Hıristiyanlık Milâdın 325 tarihinde res

mî din olmuştur; Şark ve Garp kiliselerinin birbirinden ayrılması da 

1054 tarihinde olduğuna göre, İslâm âleminin çok işine yaramış olan

(2) bu ayrılıktan evvekli birlik devri 729 sene sürmüş demektir. Şark

(1) Balcınız : Sehlumberger, “Le siege et la  prise de Constantinople par les 

T urcs" 1915 Paris tab 'ı, S. .9 -

(2) B ak ın ız : , Gaudefroy-Demombynes, ‘X e  m onde m usu lm an et byzantin  vîüs- 

çLu’aux  Crolsades” , 1931 Paris  tab 'ı, S. 466-467.'
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kilisesinin 1054 ayrılığından 1452 deki Ayasofya ittihadına kadar sü

ren ilk istiklâl devri de 398 sene tutmaktadır. Bizans idaresiride geçen

o ilk istiklâl devri 12 Kânunevvel 1452 Salı günü Rum-Ortodoks m il

letinin muhalefetine rağmen akdedilen Ayasofya ittihadiylĞ nihayet 

bulmuş ve işte bu ikinci birlik de F âtih ’in Şark kilisesine istiklâlini 

iâde ettiğini 1 Haziran 1453 Cuma gününe kadar yalnız 5 ay, 20 gün 

sürmüştür.

1453 den bugüne kadar 500 seneyi bulan ve birincisinden yüz iki 

sene fazla tutan ikinci istiklâl devri F âtih ’in temsil ettiği vicdan hür

riyeti şuûrunun en büyük eseridir ve bütün Ortodoks âlemi \ bugünkü 

mevcudiyetini Fethin ve F âtih ’in işte o İnsanî, hukukî ve medenî şuûru- 

na medyundur.

Fâtih Sultan Mehmet istiklâlini iâde ettiği Ortodoks kilisesine u- 

sulü dâiresinde yeni bir patrik ihtihâbını emredince, yukarda bir iki ke

re bahsi geçen meşhur ittihad düşmanı (Yeorğios Kurtesis)) papazlık 

mesleğindeki (Gennadios) ismiyle patrik seçilmiş, büyük padişah bu 

intihabı tasdik etmiş ve işte bunun üzerine Gennadios Bizans impara

torları devrindeki merasimle F âtih ’in huzuruna kabul edilmiştir. Şan

lı hakanın yeni patrike bin altın ihsan ettiğinden (1), rûhânî ve hukukî 

salâhiyetlerine timsâl olarak bir de murassâ patriklik asâsı verdiğin

den ve şu tarihî sözleri söylediğinden bahsedilir(2):

—  Patrik olunuz; Cenab-ı-Hak sizi muhâfaza etsin. Her valcit mevsd- 

■detimden istifâde edebilirsiniz. Her hususta eslâfımzm hukuk ve imti- 

yâzâtma mâlik olunuz.

Yeni patrik Osmanlı teşkilâtında vezir, pâyesinde sayılmış ve hat

tâ  maiyyetine muhâfız olarak bir Yeniçeri k ıt’ası bile verilmiştir. Pat

rik  huzurdan çıkarken Fâtih ’in kendisini i ’tizârma rağmen avluya ka

dar teşyi ettikten başka, bütün devlet erkânını da Patrikhâneye kadar 

refâkat etmiye me’mur etmiş olduğundan da bahsedilir (3).

F âtih ’in Ortodoks kilisesine verdiği imtiyazlar nelerdir? O zaman 

verilen berat sonradan bir yangında yanmış olduğu için, yukarda su

(1) H ay ru llâh  E fend i tarih i, C. 8, 1288 İs tanbu l tab 'ı, S. 87.

(2 ) Ham m er, “ Devlet-i Osm âniyye ta r ih i" , A tâ Bey tercemcsi, C. 3, 1329 İs

tanbu l tab ’ ı, S. 9.

v(3) Bu m erasim  iç in  bak ın ız  : H am m er, Dochez'in  Fransızca terccmesi, 1844 

Paris ta b ’ı, C. 1. S. 246-247; A tâ  Bey’iıı Türkçe tercemesi, ayni cilt, S. 8-10: 

Theophile Lavaüee, ‘ ‘H isto ire de la T u rqu ie ", 1859 Paris tab 'ı, C. 1, S. 257; 

Lam artine , "H is to ire  de la  T u rau ie " , C. 3, 1869 Paris la b 'ı, S. 260 ve Jouan- 

n in , "T u rq u ie ” , 1848 Paris tab 'ı, S. 7(>
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retini gördüğümüz fetvada izah edildiği veçhile bir takım ihtiyar mu

asırların şehâdetlerine mürâcaat lüzumu hâsıl olmuştur; fakat o şa

hitlerin şehâdetleri ilk imtiyazlar meselesini tamamiyle tenvir ve tav

zihe kâfi değildir. Garp menbâlarmda verilen izâhata göre Fâtih İstan

bul’a girer girmez ilk iş olarak mağlûplara karşı iki büyük insâniyet 

eseri göstermiştir : Biri korkudan saklanan veyahut memleketlerin

den kaçan Rumlardan meydana çıkanlarla İstanbul’a avdet edenlerin 

can, mal, ırz ve vicdan masuniyyet ve hürriyetine mazhar olacakları

nı ilân etmesi ve biri de istiklâlini iade ettiği Ortodoks mezhebini res

men himayesine almasıdır. O sırada yalnız İstanbul’un değil, Şimalî- 

Yunanistan’la Mora’nın ve hattâ bâzı adaların Ortodoks ahâlisi müdhiş 

bir paniğe uğramış, Venediklilerle Cinivizlere sığınmak üzere bütün 

bunlar kaçışmaya başlamış ve denizler kaçakları taşıyan gemilerle 

kaplanmış gösterilir ve hattâ bu vaziyet Benî-İsraîl’in dağılmasına ben

zetilir. F âtih ’in ilân ettiği emniyet ve masûniyyet, bütün bunların ta

şıdıkları menkul servetlerle beraber memleketlerine avdetleriyle neti

celenmiştir.

Ortodoks kilisesine verilen imtiyazlar hakkında bâzı Osmanlı men- 

bâlarıyla Garp menâbiinde izah edilen başlıca esaslar şöyle sıralana

bilir :

1 —  Başta patrik olmak üzere bütün piskoposlarla papazlar ve 

Sinod meclisi âzâları her türlü taarruzdan masundur;

2 —  Patrik, düşmanlarına karşı devletin himâyesindedir;

3 —  Başta patrik oimak üzere bütün rûhânîler her türlü vergiden, 

m uaftır;

4 —  Ortodoks kilisesi kendi kanularıyla nizamlarına göre idare 

edilecektir;

5 —  Patrikhanenin (Sinod) denilen m illî ve rûhânî meclisi kilise- 

ve cemâat büdçelerini tanzim ve idare edeceği gibi, piskoposların ce

mâate âit hükümlerinde bir Temyiz mahkemesi vazifesini de ifâ ede

cektir ;

6 —  Nikâh, defin, vasiyet ve miras gibi muâmeleler Ortodoks ka

nunlarına göre Patrikhane tarafından ifâ edilecektir : Bu suretle Pat- 

rikhâneye medenî hukuk bakımından çok geniş bir muhtâriyyet veril

miş demektir;

7 —  Kilisenin rûhânî mahkemeleri de vardır : Bunlar medenî hu

kuk işlerinden başka cemâat arasındaki hırsızlık, dolandırıcılık vesaire- 

gibi vak’alarda hapis, dayak ve kürek gibi cezaî salâhiyetleri de hâizdir
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ve hükümet kevvetleri bu Ortodoks mahkemelerinin hükümlerini derhal 

icrâ ile mükelleftir;

8 —  Dinî âyinler serbesttir ve bilhassa büyük Paskalya yortusu 

bütün şehirlerle köylerde eskisi gibi alenen ve m u’tad merâsimle tes’- 

îd edilecektir;

9 —  Patrikin bu salâhiyyetlerini piskoposlarla papazlar da kendi 

rûhânî dairelerinde tam olarak hâiz olacaklardır;

10 —  Fetih esnasında camiye tahvil edilenlerden mâada bütün 

kiliseler olduğu gibi kalacaktır;

11 —  Bütün bunlara mukabil Rum-Ortodoks halkının Cizye ve Ha

raç vergilerinden başka hiç bir mükellefiyeti olmıyacaktır : İslâmiyet- 

te “Cizye” askerlikten muaf olan gayr-i-müslim erkeklerin mükellef 

oldukları şahsî verginin ism idir; çocuklar bu vergiden m uâf t ı r ; mıkdâ- 

n  da servete göre 3 3/4, 5 1/2 ve 11 eski kuruştan ibarettir. “Haraç” da 

arâzi vergisidir. Buna mukabil, Müslüman-Türklerin muhtelif vergi

lerden başka askerlikten dolayı kan ve can vergisine tâbi’ oldukları 

da unutulmamalıdır. İşte bundan dolayı bütün akalliyetler asırlar bo

yunca Türk ordusunun himaye ve muhâfazası altında hiç kan dökmek- 

sizin emin ve masun yaşamışlardır.

İşte bu suretle Müslüman-Türkün hem İslâmiyyet, hem Milliyet 

şuûriyle vicdan hürriyeti esasına tam bir sadâkat göstermesi nihayet 

Türk câmiası içinde kendi kanunlarıyla kendi kendini idare eden muh

tar bir cemâat teşekkülüyle neticelenmiş ve âdeta bir Müslüman-Türk 

ve Ortodoks-Rum federasyonu vücuda gelmiştir : F âtih ’in verdiği be

ratlar, bu fevkalâde vaziyetin hukukî vesikaları mâhiyyetindedir. Dik

kat edilecek noktalardan biri de bu esasların İstanbul kilisesine tâbi’ 

olan bütün Ortodoks milletlere şâmil olmasıdır : Hattâ bundan dolayı 

“Rum = Romalı/Şarkî-Romalı” ismi Bulgar ve Sırp kiliseleri gibi ay

rı müesseseler teşekkül edinceye kadar o milletlere de teşmil edilmiş

tir.

Fevkalâde mühim  bir nokta daha vardır; F âtih ’in verdiği imtiyaz

lar sayesinde Ortodoks patrikliği gerek dahili istiklâli, gerek rûhanî sa- 

lâhiyyet sahasının vüs’ati bakımından Bizans idaresi devrine nisbetle 

daha kuvvetli, daha ehemmiyetli ve nüfuz dâiresi daha geniş bir mües

sese hâline gelmiştir.

Fetihten evel asırlar boyunca Patrikhâne imparatorların, yâni 

din dâimâ devletin müdâhalesine marûz olmuş ve hattâ patriklerle im
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paratorlar arasında çıkan ihtilâflar bâzan buhranlı vaziyetler şekli- 

:ni bile almıştır. Bunun aksine olarak siyasî ihtiraslarına kapılıp devlet 

işlerine müdâhale etmiş patrikler de vardır; Bizans tarihi mütehassısla

rının ehemmiyetle tedkik ettikleri meselelerden biri de budur (1). Tabiî 

kuvvet hükümette olmak itibariyle, umumiyetle imparatorlar kilise

ye hâkim  ve mütehakkim bir vaziyet almışlardır; işte bundan dolayı 

meşhur Bizansçı (Charles Diehl)in vardığı ve verdiği hüküm şudur (2):

" Vasiyet iyi tetkik edilirse anlaşılır ki, kilisenin hemen dâima dev

let siyasetine tâbi bir âlet olduğu şüpheden vârestedir”.

Türk idaresinde vaziyet bunun tamamiyle aksinedir : Müslüman- 

Türk, muhtâriyyet verdiği Hıristiyan-Rumun. din, mezhep ve medenî 

‘hukuk işlerine pek tabiî olarak karışmamış Ve Patrikhâneyi de devlet 

siyasetine hiç bir zaman âlet ittihâz etmemiştir. Son Bizans müverrih

lerinden Kritovulos,-Fâtih’in verdiği imtiyazlardan bahsederken (3) :

"Ezmine-i kadîmede imparatorlar tarafından patriklere verilmiş 

-olan im tiyâzâtm  dûnunda değil idi”

■demekteyse de, bu söz hakikatin tam bir ifâdesi değildir; sonraları ya

pılan tedkikler Türk devrindeki imtiyazların Bizans devrini gölgede 

bırakacak kadar geniş olduğunu meydana çıkarmıştır; Brockelmann, 

F âtih ’in fetihten sonraki ilk ieraâtmdan bahsederken bu noktayı şöy

le anlatır (4) :

" Hükm ü altına aldığı Rumların vaziyetini derhal tanzim etti. Ec

dadı nasıl Bulgarların rûhânî te'sisâtma ilişmemizse, kendisi de Islâ- 

miyyetin dinî ananelerine dahî mutâbik olan o eski hikmet-i kûmete 

tamamiyle riâyet ederek Rum-Ortodoks dinî teşkilâtını bütün vüs’atiyle 

kabul ve tasdik etti. Hattâ Rum kilisesine. Ortodokslar üzerinde mede

nî hukuk itibariyle hazâ hakkı da vererek salâhiyyetlerini büsbütün 

■artırdı” .

Ortodoks kilisesinin Türk idâresindeki kazancı yalnız kazâ hak- 

‘tana münhasır kalmış değildir : Yukarda da söylediğimiz gibi, Patrik-

(1) M isâl o larak bakn ız : Charles D iehl, ‘ ‘Les grands probl&mes de L 'h isto ire 

by zan tine ", 1943 Paris tab 'ı, S. 60-61.

(2) A yn i eser, S. 66.

(3) “ Tarih-i S u ltan  M ehm et Hân-ı S â n î" , K aro lid i E fend i tercemesi, 1328 İstan

bu l tab ’ı, S. 93.

-(4) "H is to ire  des peuples et des 6tats is lam iques” , Fransızca nüshası, 1949 Pa

ris ta b ’ı, S. 236.
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"iıânenin rûhâni salâhiyyet sahası da eskisine nisbetle fevkalâde ge

nişlemiştir. Lamouche bu mühim  noktayı şöyle anlatır (1)

"Kilise kanunlarına göre evvelce ruhanî salâhiyeti kendi patriklik 

.hudutlarına, yâni Trakya ile Anadolu’ya münhasır olan Ortodoks patri- 

k i artık (Rum  m ille tijn i teşkil eden bütün ortodoks Hıristiyanların )ı,u- 

.lıukî reisi vaziyetine geçti. Rum  Piskoposları da ruhanî dairelerindeki 

Ortodoksların mahallî reisleri ve Türk idaresine karşı mümessilleri 

.hâline geldi. İslâm hukukunun aile, nikâh, talâk ve miras ahkâmı gibi 

bâzı kısımlarının mâhiyyetleri itibariyle Hıristiyanlara tatbikine im 

kân olamıyacağı için, bu hususlarda kazâ salâhiyyeti piskoposlarla ida

relerindeki rûhânî mahkemelere bırakıldı. Cezâ sahasında\bile bunla

ra bâzı salâhiyyetler verildi Bir müddet sonra şehrin nüfus ihtiyacını 

karşılamak üzere Anadolu’dan İstanbul’a bir m ikdar Ermeni getirilmiş 

olduğu için, bir de Ermeni Patrikhânesi te’sis edildi ve bunun patriğine 

■de mezhepdaşları üzerinde Rum patriğinin kendi milletdaşları üzerin

deki salâhiyyetleri aynen tevcih olundu. Daha sonraları \ Suriye’nin 

■muhtelif Keldânî, Süryânî ve Mârûnî gibi mezhepleriyle Yahudi ce

mâatleri de ayni imtiyazlardan istifade etti. Her biri kendi kilise n i

zâmnâmelerine göre intihâb edilen bu patriklerle piskoposlar vazife

lerini ifâ edebilmek üzere Bâb-ı-Âli’den birer beroi alıyorlardı” .

Bu izahat içinde iki mühim nokta vardır : Biri Rum  patrikinin 

'Türk idaresinde bütün Ortodoks âlemine umumî reis olması üzerine 

rûhânî dâiresinin Papalığa muâdil bir ehemmiyet alması ve biri de F â

tih ’in İstanbul fethinde resmî ve hukukî vesikalarla ilân etmiş olduğu 

vicdan hürriyeti ve insan hakları prensiplerinin diğer gayr-i-müslim 

cemâatlere de teşmil edilmiş olmasıdır.

Fâtih Sultan Mehmet böyle hareket etmekle Müslüman-Türkün 

adlî ve İdarî hâkimiyetini insan hakları lehine tahdid etmiş demektir. 

Fethin beşerî ve medenî büyüklüğü işte bu noktadadır. Lamouche bu 

noktayı da şöyle anlatmaktadır (2):

“İ’tiraf edilmelidir ki hemen bütün Hıristiyanların (- Şark Hıris

tiyanlarının) tek bir idare altında birleşmesi islâmiyete karşı muka

vemeti kolaylaştırmış ve Elen kültürü bir taraftan mensuplarının çok

luğu ve bir taraftan da mekteplerinin mikdâriyle kıymetinden dolayı 

Balkan yarımadasında Avrupa medeniyyet seviyesini az çok muhafaza

(1) “H isto ire ele la  T-urquie” , 1934 Paris ta b 'ı S. 192.

(2) A yn i eser, S. 193.
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edebilmiş olduğu için Rumanyalılar, Şıplar ve Bulgarlar gibi başka m il

letler bile istiklâl hamlelerinde hep işte o vaziyetten istifade etmişler

dir” ..

Yukarda gördüğümüz gibi, Bizans-Rumları Türk muhasarasından 

biraz evvel akdediliveren Ayasofya ittihadını lanetle ve umumî bir 

galeyanla karşılayıp İstanbul sokaklarında Lâtin şapkası yerine Türk 

sarığı görmek istediklerini ilân etmişler ve bu suretle Katolik taassu

buna karşı Müslüman-Türkün On-birinci asırdanberi Hıristiyanlarca 

malum olan adalet ve vicdan hürriyeti şuuruna bel bağlamışlardır : 

Bu umumî kanâatlerinde aldanmamış olduklarını Fâtih'in fetijh gün

lerinde ilân ettiği esaslardan anlıyan Bizans-Ortodokslarınm minnet

leriyle şükranlarını umumî ve alenî dualarla edâ ettiklerinden bahse

dilir "(1) :

"Rum'lar, dinî müsâmahakârlığm  . kendi aralarında birbirleri7is 

karşı bile gösteremedikleri derecesini görünce, İkinci Mehmed’i takdis 

ve tebcil eden sesleri göklere kadar yükseldi” .

İşte bundan dolayı fetihten kaçanlar tekrar memleketlerine can 

attıkları için, Lamartine’in tâbiriyle bir kaç ay içinde İstanbul’a Türk- 

] erden fazla Rum lar üşüşmüştü.

Avrupa’nın şarkında Türkün vicdan hürriyeti ve insanlık hakkı 

şuûrundan doğan bu tarihî şafak Ortaçağ loşluğuna nihayet verirken, 

Garp’daki müteassıp Katolik dâiresinin On-beşinci' asır karanlıkların

da “Hussites”ler hayvan gibi boğazlanıyor, “İnquisition” mahkemeleri 

imanlarıyla vicdanlarından şüphelendiği binlerce zavallıları diri diri 

yakıyor ve Endülüs-Müslümanları yer yer imhâ ediliyor veyahut cebren 

tanassur ettiriliyordu.

İstanbul fethinin insanlık haklan bakımından inkârına imkân 

olmıyan büyük kıymet ve ehemmiyeti işte bu mâhiyyetindedir : Avru

pa kültür dâiresinin şark ve cenubuşarkî sahalarına vicdan hürriyeti 

işte o nûrânî “Feth-i mübin”le girmiştir.

(1) L am artine , "H is to ire  de la  Turquie'\  38G9 Paris tab 'ı, C. 3, S. 262.
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Şark’ın Ortodoks ve Garb’m Katolik camialarına, vicdan hürriyeti 

gibi adalet şuuru da Türk idaresiyle girmiş ve İstanbul’un fetjhi bu İn

sanî ve medenî nizâmı sağlamlaştıran en mühim müeyyide olmuştur. 

Bunun ne demek olduğunu anlamak için, Osmanlı mutlakıyyetinin hu

kukî hudutlarıyla Türk adaletinin tarihî vukuât üzerindeki te’sirlerine 

kısaca göz gezdirmek kâfidir.

On-altıncı asrın son yıllarına kadar Osmanlı mutlakıyyetiyle Av

rupa Hıristiyanlığının “Droit divin - İlâhî hukuk” esasına istinad 

eden mutlakiyyet sistemleri arasında çok bâriz farklar gösterilebilir : 

Azamet devrimizdeki Osmanlı mutlakiyyetinin hukukî hudutları çok 

dar olduğu için, saltanat makamının mahdut salâhiyyetlerine “Mutla- 

kıyyet” ismini vermek bile doğru değildir. Bizde bu noktaya dikkat eden 

ilk müellif Hayrullâh Efendi’dir; Fâtih devrinden bahsederken mese

leyi şöyle a n la tır(l) :

“Bir idâre-i adliyye ve hakîmânenin vesâit-i muktaziyyesi her 

ne ise tertib olunmuş idi. Her ne kadar Pâdişâh-ı müşarünileyh Haz

retleri zahirde bir hükûmet-i keyfiyyenin fâü i gibi görünür ise de, 

hakikat-i hâle nazar olundukda öyle olmayup hükûmet-i şer’iyenin de- 

recât-ı cezâiyyesi mazbut olduğu misillü mevâdd-ı örfiyye ve mülkiyye- 

nin dahî ahkâm ı mahdud olduğundan, hükûmet-i mukayyede ve meş- 

rûamn hâmisi gibidir. Fakat Zât-i âlî-i Pâdişâhı ile lebe a ve zîr-destâ- 

mn arasında olan nisbet-i mütefâviteye bakılınca hükümdar her iste

diğini icrâda muhtardır zannolunur: Halbuki Zât-i hükümdârînin dahî 

vukuunu arzu idüp icrâsmı vaktine te’hir ve tevkif buyurdukları nice 

mevâdd-ı nâzike ve hafiyye vardır ki anı derk-ü- tahayyül itmek biz- 

lerin âdabını muhafaza iden ukulümüzün verâsındadır”.

Hayrullah Efendi’nin bu izâhına göre Fâtih Sultan Mehmet bütün 

askerî şevket ve kudretine rağmen Garp hukukunda olduğu gibi bir 

(Monarque omnipotent =  Mutlak hükümdar) değildir. Zâten öyle olma-

(1) Hayrullâh Efendi tarihi, C. S, 1288 İstanbul tab’ı, S. 179
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sına Müslüman-Türk milletinin bünyevî teşekkülü de müsâit sayılamaz: 

Her şeyden evvel bir kere Avrupa Hıristiyan milletlerinin Zadegan, 

Rühban ve Burjuva tabakaları gibi birbirinden ayrı hukuk sistemleri

ne istinâd eden İçtimaî sınıfları tarzında halkın hürriyetini tahdid ve 

umumî adalet nizâmını ihlâl edecek bünyevi engellerden Müslüman- 

Türk cemiyetinde eser bile yoktur; hukukî mâhiyyeti itibariyle bu ce

miyet sınıfsız bir müsâvât esasına müstenittir. Kanun nazarında pâdi- 

şahla köylünün hiç bir farkı yoktur. Mustafa Nuri Paşa ilk Osmanlı 

padişahlarından bahsederken (1) :

"Kendülerirıi dahî bu babda efrâd-ı nâs menzilesine tenzil ederek 

hükûmet-i şer’iyyeye aslâ müdâhale etmemiş”

olduklarını söylerse de, tasvir ettiği vaziyet pâdihşahların kendilerini 

halk seviyyesine “tenzil” etmiş olmalarından değil, Müslüman-Türk 

cemiyetinin hukukî nizâmından mütevellittir. İşte bundan dolayı aza

met devrimizde vaziyete hâkim olan pâdişâh değil, kanundur ve hattâ 

padişahların bile kanuna itâatle mükellef olduklarını gösteren pek çok 

vak’alar vardır. Bu hukukî vaziyetin müeyyideleri mâhiyetinde bir ta

kım müesseseler bile teşekkül etmiştir : Bunların en mühimmi de şim

diki Adliye ve Maârif işlerini cem’eden Meşihat makamıdır. Osmanlı 

idaresinde bu büyük makama gelecek ulemânın kanunen muayyen evsâ

fı ve mutlaka geçirilmiş olması lâzımgelen bir merâtip silsilesi vardır; 

Koçu Bey’in izâhına göre :

“Kanun ve resm budur ki ulemânun a’iem-u-efdali ve etkaa ve 

evra’ ve esenn-ü-aslahı Şeyh-ül-İslâm ve Müfti-l-Enâm”

olabilir Bu vaziyete göre pâdişâh o makama İlmiyle mesleğinin her 

hususta en mümtaz şahsiyetini tâyin etmekte kanunen mükellef demek

tir; Tâyin salâhiyyeti bu kadar mahdud olan padişahın azil salâhiyeti 

hiç yoktur; gene Koçu Bey bu noktayı da şöyle anlatır (2):

“Sadr-ı-Fetvâ mahalline müsadif olduktan sonra min-ba’din ma’- 

zul olmazdı : Zîra Fetvâ mansıbı azîz-ü-şerif ve güzîde-i menâsıb-ı il- 

miyyedür; anun hürmeti gayre benzemez, azl-u-nasb kabul itmez ve her 

âlim  ol makama lâyık olmaz. Mukaddemâ Şeyh-ül-İslâm olan kimesne- 

ler menba'-ı fazl-u-kemâl olduğundan gayri nâtık-bil-hakk olup Pâdi- 

şâh-ı âlempenâh Hazretlerine dâimâ nush-i cemîlden hâlî olmazlardı 

ve intizam-ı dîn-ü-devlete sâî olup ahvâl-i ibâd-Ullâh ile mukayyedler

(1) "Netâyic-ül-vukuât” , 1327 İs tanbu l ta b ’ ı C. 1, S. 12.

(2) “ Rİsâle-i Koçu B ey ", 1277 Londra  ta b ’ı, S. 10.
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idi : Sadr-ı-Fetvâ böyle bir âdem ile müşerref olduktan sonra müddet- 

ül-ömr azlolunmamak gerekdür".

Sistemin sağlamlığı o büyük makama bir çok büyük adamların 

gelmesini te’min etmiş, bu vaziyet Meşihat makamının saray nüfuz ve 

salâhiyyetini tahdid eden muaddil bir rol oynamasına sebep olmuş ve 

işte bundan dolayı Osmanlı azamet devrinin büyük Şeyh-üI-İslâm- 

ları içinde Şemsüddin-i-Fenârî gibi mahkemede Yıldmm-Bâyezid'in 

şahitliğini reddeden, Molla-Gürânî gibi Fâtih  Sultan Mehmed’i acı ve 

sert sözleriyle yüzüne karşı tenkid ve tekdir edip durmaktan çekinme

yen ve Zenbilli-Ali Efendi gibi İkinci Bâyezid’in bir mülakat talebini 

reddeden, Yavuz Sultan Selim le şiddetli bir vazife ve salâhiyyet müna

kaşasından sonra selâm bile vermiyerek çıkıp giden ve o mudhiş pâdi

şâhın bâzı müfrit icraatına şiddetli itirazlarıyla mâni olan hak ve ada

let kahramanları bile yetişmiştir. '

Bu vaziyet, meslek ve ihtisasa riâyet zihniyetinin kanunî bir mâ- 

hiyyet almış olmasından mütevellit tabiî bir netice demektir. İşte bun

dan dolayı pâdişâhın salâhiyyeti yalnız millî adaletin mümessili olan 

Şeyh-ül-İslâmın değil, vüzerânın azil ve nasbında da bir takım kavit- 

lerle tahdid edilmiştir. Koçu Bey, Yavuz ve Kanunî devirlerindeki ve

zirleri ve vezâret şartlarını şöyle anlatır (1):

“Her biri nice kerre sancak-beyi ve beylerbeyi olup cebehâne ve 

şâir dîn-ü-devlete lâyık hidmet görecek ve uhdesinden gelecek levazım 

görüp ahvâl-i âleme kemâ-yenbaği vukuf tahsil ittikten sonra Anadolu 

beylerbeyisi, ba’dehu Rumeli beylerbeyisi olduktan sonra vezir olup 

ve Kubbe-altmda oturup her ahvâlden haberdarlar idi. Vezir-i-a’zam 

müstakil olup umûr-i saltanata (=  Devlet İşlerine) kimesne müdâhale 

itmezdi".

Koçu Bey’in bu fıkrasını te’yid eden bir çok vak’alar gösterilebilir: 

Meselâ Yavuz Sultan Selim ehliyet ve ik tidânm  çok takdir ettiği ve bil

hassa Çaldıran harb meclisindeki isâbetli fikirlerinden dolayı Sadâret 

makamına getirmek istediğini açıkça söylediği Baş-Defterdar, yâni 

Mâliye nâzın  Pîrî Mehmet-Çelebi’yi o makama birdenbire yükselteme- 

miş, ilkönce üçüncü vezirliğe tâyin etmiş ve Osmanlı tarihinin en büyük 

devlet-adamlarından olan bu kıymetli vezir tam 3 sene, 3 ay, 11 gün 

vezâret ve İstanbul muhafızlığı gibi makamlarda bulunduktan sonra 

Vezir-i-a’zam olabilmiştir.

{ !)  Ayni eser, S. 25.
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Bu hâlin en şaşılacak tecellisi, Cezayir’in şanlı hükümdarı Barba

ros Hayrüddin’in ülkesiyle donanmasını anavatanına bağışlayıp Os- 

manlı Kapdan-ı-deryâlığım Mağrıb'daki saltanatına tercih ettiği ve 

Kapdanlık devrinde de Akdeniz’i Türk hâkimiyyetine soktuğu halde 

ömrünün sonuna kadar Beylerbeylik payesinde kalmış ve hiç bir zaman 

vezâret payesi alamamış olmasında gösterilebilir : Akdeniz fatihinin 

Preveze"Cihâd-ı ekber’ini tebşir eden zafernâmesi Dîvân-ı Hümayun’da 

merâsimle okunurken, Kâtib-Çelebi’nin tâbiriyle “Ayağ üzere” dinli- 

yen (1) Kanunî Sultan Süleyman’ın Barbaros’a vezâret tevcih edememr: 

olması, o devrin kanununca Deryâ-kapdanlığının pâyesi beylerbeylikten 

ibaret olmasındandır, işte bundan dolayı Kanunî “Kapdan Paşa hâs

larına yüz bin akça terakki” ilâvesiyle iktifaya mecbur olmuş ve Peçevî 

de birinci cildinde “Vezârete vâsıl olmayan Mîr-i-mîrân-ı zîşân” arasın- 

da zikretmiştir (2).

Koçu Bey’in yukarıki fıkrasında gördüğümüz tâbiriyle “Vezir-i-a’- 

zam müstakil olup umûr-i saltanata kimesne müdâhale” edemiyeceği 

için, padişahın doğrudan doğruya me’muriyyet tevcihine âit irâdele

rinden bazılarının hükümetçe infâz edilmediğini gösteren bir çok vazi

yetler sayılabilir. Meselâ Türk denizciliğinin en büyük kahramanla

rından Trablusugarp fatih i Turgud Paşa’nın iki muhtelif me’muriy- 

yeti sırf işte bu yüzden infâz edilmemiştir : Bunların biri Trablusu- 

garb’ı fethettiği takdirde valiliğini kendisine va’detmiş olan Kanu- 

n î’nin irâdesine rağmen 958 = 1551 fethinde bu makama Tâcûra san- 

cak-beyi Hadım-Murad Paşa’nm tâyininde ve İkincisi de Turgud’un. 

960 = 1553 Korsika seferindeki muvaffakıyyeti üzerine Kanunî Sul

tan Süleyman Deryâ-kapdanlığı ile Cezâyir beylerbeyliğini kendisine 

' tevcih ettiği halde Vezir-i-â’zam Eüstem Paşa’mn bir takım bahâneler 

serdiyle irâdeyi infâz etmemiş olmasında gösterilebilir : işte bundan 

dolayı Barbaros’un o şanlı talebesi ancak Hadım-Murad Paşa’nm ölü

mü üzerine Trablusugarp beylerbeyliğine tâyin edilmişse de, artık, 

hiç bir zaman Kapdan-ı-deryâ olamamıştır.

. Kumandanların terfiinde en büyük zaferler bile kanunun ihlâline 

vesile teşkil edememiştir. Bu zihniyetin en parlak tezâhürünü Cerhe 

zaferinde gösterebiliriz : Kaptan-ı-deryâ Piyâle Paşa’nın Tunus’la 

Trablusugarp arasında bulunan Gabes körfezindeki Cerbe adası önle

rinde H. 967=M. 1560 senesi 18 Şa’ban=14 Mayıs Salı günü Avrupa.

(1) ‘ 'Esfâr-ül-bthâr’ ', 1329 İs tanbu l tab 'î, S. 56.

(2) "Tarih-i Peçev î", 1283 İs tanbu l ta b ’ı, C. 1, S. 39
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müttefiklerinin iki yüz gemilik Hıristiyan donanmasına karşı yüz yirmi, 

gemiden ibaret Türk donanmasıyle kazandığı büyük zafer, Barbaros’un 

Preveze muvaffakıyyetinden sonra Akdeniz Türk hâkimiyyetini ta- 

mamlıyan en muhteşem deniz muharebesi sayılır. Bu parlak zaferi ka

zanan Piyâle Paşa, İstanbul’a dönünce şenlikler ve alkışlarla karşı

lanmış, Kanunî'nin huzuruna kabul edilip pek çok iltifata mazhar ol

muş, bir çok ihsanlar almış, fakat o tarihten iki sene evvel terfi ettiği 

beylerbeyilik payesinde kıdemi olmadığı için kendisine vezâret verile

mediğinden dolayı şehzade Selim’in Kızı Gevher-Han verilip gönlü a- 

lmarak Osmanlı Hânedânma dâmad olması kararlaştırılm ıştır! Ö kadar 

parlak bir zafer karşısında bile kanun ve nizâma karşı gösterilen bu 

sarsılmaz riâyet hissini Kâtib-Çelebi “Esfâr-ül-bihâr” ismindeki bah

riye tarihinde şöyle anlatır (1):

“Beylerbeylik payesi alalı iki yıldur, bu def’a vezâret payesi viri- 

lür ise tiz olmuş olup rütbe-i vezâret tedenni bulur diyü Sultan Süley

man Han tecviz buyurmayup reva görmediler; lâkin riâyeti murâd-ı 

Hümâyun olmağla vâfir ihsan ve terakkiler ile tevkirden sonra şe'_ - 

zadeleri Sultan Selim Han’un Gevher-Han nâm duhterini kendüye tez- 

vic buyurdular. Beş sene sonra rütbe-i vezâret inâyet olundu : Bu pâ- 

yelerün izzeti ve i’tibârı ol asrda bu minvâl üzre id i”.

Kâtib-Çelebinin bu fıkrasından da anlaşılacağı gibi, o zamanki 

telâkkiye göre bir kumandan için zafer kazanmak en tabiî vazife de

mektir ve bir vazifenin ifâsı da kanunun ihlâline sebep değildir.

On altıncı asrın sonlarına kadar takriben üç yüz sene Osmanlı mut- 

lakiyeti işte böyle mahdud salâhiyyetli bir, müesses şeklinde işlemiştir : 

Her halde unutulmamalıdır ki milletlerin saadet ve azameti, başla

rındaki idare şekillerinin isimlerine değil,, kanunların hâkimiyetine ve 

adalet esaslarının tatbikine tâbi’dir. Meselâ Kanunî’nin kanuniliği bir 

“Kanun-nâme-i Âl-i Osman” tedvin ettirmiş olmasında değil, zamanın

da kanun hâkimiyyetinin Garp devletlerine örnek olacak dereceyi bul

muş olmasındandır. O devirde keyfî idareden eser bile mevcud olmadığı

nı gösteren bir çok deliller ve vesikalar vardır.

Her şeyden evvel bir kere sarayın hükümet işlerine keyfî müda

halesini hükümsüz bırakacak bir vazife ve salâhiyyet ayrılığı te’min 

edilmiştir. “Selânikî tarih i”nde bu vaziyeti bütün vuzuhiyle tenvir e

(1) 1329 İstanbul tab'ı, S. 78.
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den bir fıkra vardır (1): Unutulmaz bir ibret dersine benziyen bu fıkra

ya göre, bâzan Kâğıthâne taraflarında ava çıkan Sultan Süleyman ora

larda Bizans devrinden kalma su yollarına ait bâzı enkaza tesadüf edip 

bunları imâr ederek İstanbul’a akıtmak istemiş, pâyitahtın gittikçe ar

tan nüfusiyle mütenâsip bir su siyaseti tasarlamış ve bu işlerde ihtisâ- 

siyle tanınmış (Nikola) isminde bir mühendisi bir kaç kere Kâğıthâne- 

ye celbedip kendisinden izahât almış : Fakat pâdişâhın hükümet işleri

ne müdâhalesi demek olan bu hareket Vezir-i-a’zam Rüstem Paşa’ya 

aksedince işin rengi değişmiş; paşanın emriyle su mühendisi derhal 

tevkif edilip bir kaç gün nezâret altına alınarak pâdişahla temâsma 

meydan verilmemiş; mesele halkın diline düşmüş; Kanunî bir gün Kâ- 

ğıthâne’ye gidip işi anlayınca Rüstem Paşa’ya serzenişte bulunmuş. 

Selânikî tarihinde pâdişahla paşanın unutulmaz muhâveresi şöyle kay

dedilir :

—  Su yolcu zimmînün habsine bâis nedür?

—  Ben kulunun haberi yoğ iken izz-i huzûr-i Hümâyunda küllî ha

zine masârifiyçün yol açup mukaddimât bast itdüğünün sıdk-u-istika- 

metine vâkıf olmak içün bir kaç gün saklanmışdur. Görülsün, söyledüp 

bilelüm ne minvâl üzre olacakdur.

Rüstem Paşa’nın bu sözleri, sarayın hükümet işlerine müdâhalesi 

karşısında bir salâhiyyet meselesi çıkarmak demektir; Sadr-ı-a’zam, 

■Osmanlı tarihinin en muhteşem ve şanlı pâdişahına karşı :

—  Benim haberim olmadan sen böyle şeylere karışamazsın ve dev

letin başına keyfî kararlarınla bir masraf kapısı açamazsın! Bu işi hü

kümet tedkik edecek ve icab eden şeyleri yapacaktır : Seninle tema

sına mâni olmak için mühendisi nezâret'altına aldırdım; çünkü benim 

salâhıyyetim dahilinde olan işlere sen müdâhale edemezsin!

■demek istiyor; yalnız bu fikrini bir hükümdar huzurunda kullanılabi

lecek en hürmetkâr ifâdelerle arzediyor. Kanunî devrinin de, ondan 

evvelki ve ondan sonraki azamet devirlerinin de en büyük kuvveti, 

vezirine işte bu sözleri söyleten ve pâdişahına da bunları dinleten ka- 

:nun zihniyetinin hâkimiyyetindedir. Rüstem Paşa'nm pâdişâhı mü

hendisle ittilâttan men’ettikten sonra, ona böyle bir hitapta buluna

bilmesi demek, saltanatla hükümet arasındaki vazife ve salahiyyet hu

dudunu bütün vuzuhiyle tâyin etmesi demektir : Her halde kanunun 

bu derece hâkimiyyeti altında bulunan bir mutlakıyyet, Garp’daki 

emsaline nisbetle bir nevi demokrasi demektir.

(.1) Selânikli-Mustafa Efendi, “Tarih-i Selânikî” , 1281 İstanbul tab’ı S. 5-6
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Koçu Bey’in kanâatince eski Osmanlı şevket ve kudreti jişte bu va

ziyetin neticesidir (1) :

“Selâtîn-i Âl-i-Osman bunca azîm-üş-şân ve kişver-sitân oldukla

rımın hikmeti budur ki vüzerâsmdan birisi mesned-nişîn-i Vezâret_i-uz- 

mâ ve sadr-nişîn-i Vekâlet-i-kübrâ oldukda zimâm-ı istiklâl! eline viri- 

lüp umûr-i saltanata andan gayri bir ferd müdâhale itmez..;.”.

Kanunî’nin son devirlerinde senelerce Türkiye’de bulunmuş ve 

Türkiye mektuplarıyla şöhret bulmuş olan Avusturya sefiri] (Busbek)- 

in fikri de şöyledir :

“Hiç kimse sırf filânın neslinden gelmiş olmak dolayısıyla diğerle

rinden mümtaz bir mevkie çıkamaz...Sultan, her kesin vazife ve me’mû- 

riyyetini tevcih ederken ne servete ehemmiyet verir ve ne de boş rica

larla iddialara kulak asar. Yalnız liyâkate bakar, seciyye arar, fıtrî ka- 

biliyyet ve isti’dâdı düşünür; işte bu suretle her kes kendi liyâkat ve is

tidadına göre m ükâfât görür. Her me’mûriyyetin başında i o vazifeyi 

ifâya muktedir bir kimse vardır : Türkiye’de her kes kendi mevki ve 

ikbâlinin bânisidir... Türkler insanlarda meziyyetin irsen intikal ettiği

ne ve miras gibi elde edildiğine inanmazlar... Namussuz, tenbel ve âtıl- 

olanlar hiç bir zaman yükselemezler, itibarsız ve hakir bir halde kalır

lar. Türklerin her teşebbüslerinde muvaffak olarak hâkim  bir ırk hâ

line gelmelerinin ve her gün hudutlarını genişletip durmalarının sırrı 

işte bu noktadadır”.

İşte bütün bunlarla sâbittir ki, azamet devrimizdeki Osmanlı mut- 

lakıyyeti umumiyetle zannedildiği gibi keyfî ve şahsî bir idare değildir: 

Nizamlar, kanunlar ve kanunî müesseselerle kudret ve salâhiyyeti 

tahdid edilip kayd altına alınmış hukukî bir nizâm idaresidir. Fetihten 

evvel ve fetihten sonra Osmanlı-Türk idaresi üç yüz sene işte öyle iş

lemiştir.

Bu idarenin aradaki din ayrılığına rağmen Hıristiyan milletler 

üzerinde bıraktığı câzip te’sirin bütün sırrı işte o kanunî mâhiyyetin- 

■de ve bilhassa bütün anâsıra şâmil olan sarsılmaz adaletindedir.

*♦* ♦♦♦

Milletlerin mukavemet edemiyecekleri yegâne kuvvet adalettir : 

Anadolu’daki gayr-i-müslim cemâatlerin Türk idaresini Bizans tâbi- 

îyyetine tercih etmelerinin bir sebebi vicdan hürriyetiyse, ikinci bir

(1) K oçu Bey, ayn i rîsâle, S. 21.



sebebi de m illî bir şuur hâline gelen adaletidir. İşte bundan dolayı Os

manlIlardan evvelki Anadolu-Selçukîleri devrinde bile bütün Hıristi- 

yanlar ve hattâ Ortodoks-Rumlar umumiyetle Türk idaresine can at

mışlardır. (Steven Runciman) bunun sebebini Konya Selçukîlerinin 

malî adaletinde gösterir (1) :

"Hıristiyanlar bâzan onların idaresini Bizans idaresine tercih edi

yorlardı, çünkü vergiler daha hafifti” .

Bilhassa Osmanlı-Türklerinin Balkan fütûhâtmda bu mânevî kuv

vetin maddî kuvvetleri gölgede bırakacak kadar parlak rolleri vardır. 

İrili ufaklı bir çok İslâv, Lâtin  ve Yunan hükümetleriyle beyliklerinin 

kendi halk kütlelerini her türlü zulümler, anarşiler, maddî ve manevî, 

sefaletler içinde ezip duran tükenmez mücadeleleriyle idaresizlikleri

nin bugün “Balkan yarımadası” dediğimiz kanlı sahnesine yepyeni in

sanlık hakları ve adalet prensipleriyle giren Türk milleti, bu İnsanî 

prensipleri siyasî bir câzibe guvveti olarak değil, m illî bir şuûr olarak: 

getirmiştir.

Bu millî şuûrun Osmanlı tarihindeki ilk tecellilerini o tarihin en es

ki an’anelerinden itibaren tâkib edebiliriz : Meselâ (Âşık-Paşa-zâde) 

nin kaydine göre, Karacahisar fethedildiği zaman “Pazar bacı”m iltizâ

ma almak isteyen bir mültezime Osman-Gazi’nin söylediği şu sözler, 

onun nazarında halk hukukunun Hazine ve Devlet haklarından bile üs

tün olduğunu gösterir(2) :

“ —  Bir kişi kim kazana, gayrinin mi olur? Anun mülkünde benüm 

ne dahlüm vardur ki andan akça alam? Bre kişi var git, artuk bu sö

zü söyleme, sana ziyânum değer!”.

Taşköprülü-zâde Mehmet Kemâlüddin Efendi’nin Birinci Ahmed 

devrinde te’lif ettiği (Tuhfet-ül-ahbâb) yahut (Tarih-i sâf) ismindeki 

eserinden anlaşıldığına göre, halktan alınan vergiyi zarurî bir zulüm 

ve Defterdar’la Tahsildâr’ı da resmî birer zâlim sayan bu temiz ve sâf 

endişe, Orhan-Gazi devrinde maliye teşkilâtı kurulduktan sonra bile de

vam etmiş ve hattâ müellifin yaşadığı On-yedinci asra kadar irsî b ir 

telâkki şeklinde hüküm  sürmüştür (3):

(1) “ L a  c iv ilisation byzantine” , F ransızca tercemesi, 1934 Paris tab 'ı S. 313.

(2) Âşılc-Paşa-zâde Derviş Ahm ed Âşık î, “Tevârıh-i Âl-i-Osmân” , 1332 İs ta nb u l 

ta b ’ı, S. 19.

(3) 1287 İs tanbu l ta b ’ı, C. 1, S. 21.
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"... Ve defterdar olanun ekseri zâlimdür diyü arz okurken Orhan- 

Gazi anlara hitâb buyurmaz idi : nitekim şimdi dahî kanunj-ı Osmâ- 

n î öylecedür : H itâb lâzım geldikde vezire iderler”.

Gene bu menbaa göre Birinci Murad’ın huzurunda bir gun (1):

i
“Kanun üzre ulûfe virildikde Vezir-i-a’zamı ve Defterdarı telhis 

idüp :

—  Pâdişahum, muhassıl bu mıkdâr akça tahsil itdi, bir i  mıkdarı 

ulûfeye virildi, bir m ıkdârı Hazîne’de dursun!

didikde :

—  Şâir senelerden bu ziyâdeliğün aslı Defterdârun zulmüclür!

Diyü azlitmişdür”.

Taşköprülü-zâde’nin kaydettiği adalet menkabelerinin en mühim- 

m i Yıldınm-Bâyezid devrine âittir (2) :

“Bursa’da Ulu-câmi’i yapmak murâd itdikde çak (= tam ) vasatın

da bir hatunun evi olup bir veçhile satun almağa imkân olmayup bi-l-â- 

hire câmi’-i-şerîfi yapup binası tamâm oldukda ortası hatunun hâne- 

si olmağla alâ-hâlihi kalup bir kaç sene şöyle ibâdet olunmuş; ba’dehu 

hikmet-i İlâhi ile hâtûn Dâr-ı-bakaa’ya irtihâl itdikde veresesinden 

hâneyi iştira idüp binâya ilhâka mecâl olmamağın şadırvan itmeği 

ihtiyar buyurmuşlar : H âlâ dahî üstü mekşûf ve bu veçhile olduğu 

elsine-i nâsda meşhûr ve m a’rûfdur”.

Muhtelif Osmanlı menbâlarında ve meslâ “Şakaayık-ı Nu’mâniyye”

(3) de Yıldırım-Bâyezid’in kendi aleyhinde bile adalete ne kadar hür

met ettiğini gösteren bir vak’a vardır; Osman-zâde Tâib “Hadîkat-üs- 

Selâtîn”inde bunu kısaltarak şöyle anlatır (4):

“Bursa kadısı Mevlânâ Şemsüddin-i-Fenârî huzûrunda ma’lûm-i 

Hümâyunları olan bir madde içün edây-ı şehadet itdiklerinde kabulde 

tereddüp idüp terk-i cemâat bâis-i cerh idüğün arzeyledikde sarây-ı 

Hümâyunları pîşgâhında bir câmi’-i şerîf binâ idüp evkaat-ı hamsede 

cemâate müdâvemet buyurdular”.

(1) Ayni eser, C. 1, S. 29.

(2) Ayni eser, C. 1, S. 34

(3) Taşköprülü-zâde Ahmed Efend i, "Şakaayık- ı N u 'm ân iyy e ” , Mccdl Efendi 

tercemesi, 1269 İs tanbu l tab 'ı, S. 50.

(4) Hususî kü tüphanem izdek i yazm a nüsha, V arak 12 a-b.
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Niğbolu meydan muharebesinde Haçlı ordularını yerlere serip Av

rupa’yı maglûb eden şanlı kahramanın Mahkeme huzûrunda şehâdeti 

reddedildiği zaman hâkim in hükmüne boyun eğmesi, her halde insan

lık tarihinin en muhteşem levhalarmdandır.

İstanbul kadısının huzurunda da Fâtih ’in bir hüküm giydiği hak

kında meşhur bir rivayet vardır : Evİiyâ-Çelebi seyâhatnâmesinin 

Millet kütüphanesindeki Em îrî koleksiyonunda bulunan yazma nüsha

sının birinci cildinin 36 ncı sahifesinde nakledilen bu kıymetli an’ane, 

Abdurrahman Âdil’in “Hâdisât-ı hukukıyye”sinde de hulâsa şeklinde 

neşredilmiştir (1). Bu güzel an’aneye göre o büyük padişah iki mermer 

sütunu üçer arşın kesip kısaltan M i’mar-başı’nm ellerini kestirmiş, 

m i’mar dâva açmış ve nihayet Şarkî-Roma fâtih i :

—  Em ir Şer’-i şerifindir!

diye mahkemeye gelince usul bilmediği için baş-köşeye gelmek istemiş

se de birdenbire hâkim in şu ihtâriyle karşılaşmıştır :

—  Oturma beğüm! Hasmunla mürâfaa-i Şer' olup ayak beraber

dur!

İstanbul kadısı şanlı maznuna haksız ve hükümsüz el kestirdiği 

için şer’an kendi ellerinin de kesilmesi lâzımgeldiğini söylemişse de, 

M i’mar-başı "Kısas” istemediği için Fâtih Sultan Mehmet günde on 

akça tazminata mahkûm olmuş ve hattâ “Kısâs”dan kurtulduğu için 

bu tazminatı kendiliğinden yirmi akçaya çıkarmıştır. Tabiî bütün bun

lar, Garp medeniyetine ancak On-sekizin'ci asır sonlarındaki Fransız 

ihtilâlinden itibaren girmiye başlıyan “Müsavat” fikrinin Türk cemi

yetinde asırlardanberi kanunlaşmış bir hukuk esası olduğunu ve kanun 

nazarında en âciz ferdle ve hattâ Hıristiyan “Reâyâ” efrâdiyle en şev

ketli Türk hükümdarları arasında hiç bir fark olmadığını gösteren 

menkabelerdir : Eski Türk cemiyetinin en büyük kuvveti işte bu zihni- 

yetindedir.

Din ve mezhep farkı gözetmiyen Türk adaletinin bu muhteşem 

manzarası fetihten evvel de, fetihten sonra da hem Şark, hem Garp 

Hıristiyan milletlerinin yıllarca gözlerini kamaştırmıştır. Ordu gü

zergâh larda  harp sâhalarmda bile insan haklarına dâimâ riâyet edil

diğini gösteren pek çok vesikalar vardır. Meselâ Kanunî’nin bir sefe

(1) 1932 İs tanbu l tab 'ı, Cüz 12, S. 185-186.
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rinde Tuna nehrinin öte yakasında görülen bir levha Peçevî tarihinde 

şöyle tasvir edilir (1) :

“Asker-i mûr-şümâr ile Saâdetlü Pâdîşâh-ı âlî-mıkdar gi'derken 

yemîn-ü-yesârmda çift sürüp ekin eken, tavuk ve puğaçasın jaskere 

füruht içün yola getüren reâyâya ve bu ticareti iden avretlerine dahî 

avuç avuç altun ihsâniyle.gınâya irişdirirlerdi”.

Harbe giden muazzam bir orduya peşin parayla öteberi satmak 

üzere Hıristiyan tetaaanın kadınlarıyla beraber yol boylarına kendilik

lerinden üşüşmeleri için can, mal, ırz ve nâmus masuniyetlerinin 

tamamiyle müemmen olması ve netice itibariyle azamet devrimizdeki 

İçtimaî nizâmımızın buğünkü Garp devletlerine bile örnek olabilecek 

bir dereceye varmış bulunması lâzımgelir. O devirde bu hukukî v:aziyet 

kanunî hükümlerle de te’yid edilmiştir; meselâ “Kanun-nâme-i Âl-i- 

Osman”da tarlaya girip ekinleri çiğnemek ve hattâ hayvanlara çiğnet

mek dayak ve para cezâlarıyle karşılanır (2) :

“ ...Ve eğer bir kişinün atı ya katırı ve öküzü ya h ım ârı ekine gi

rerse davar başına beş çomak urup beşer akçe cerime alma” .

şeklinde muhtelif maddeler vardır; fakat bu hafif cezâlarm yalnız sulh 

zamanlarına münhasır olduğu anlaşılmaktadır : Çünkü Kanunî’nin 

muhtelif seferlerine â it ruznâmelerde halkın malına ve tarlasına zarar 

veren ordu mensuplarının derhal idâm edildikleri görülmektedir ! Me

selâ 1526=932 Macar seferinde ordu Meriç boylarından geçerken 10 Ma

yıs =28 Perşembe günü “Atı ekine girdiğiyçün bir herifün boynu urul- 

muş” olduğu gibi (3), 1529 =  935 Viyana seferinde de Türk ordusu 

Belgrad’ın ötesinde Eski-Hisarlık mevkiine geldiği zaman 20 Temmuz 

= 14 Zülka’de Salı günü “Atı tarlaya girdiğiyçün bir sipâhînün boynu 

urulmuştur” (4 )! Bu misallerde cürme nisbetle cezânın şiddetli olması, 

harb hâlinin hâsıl ettiği fevkalâde vaziyetten dolayıdır : Hattâ bu ka

dar adalet karşısında bâzı düşman kalelerinin müdâfaasız teslim olduk

ları hakkında bile bir takım  rivayetler vardır. Her halde şimdiki Garp 

medeniyetinin henüz o seviyyeden çok uzak olduğu son büyük 

harplerdeki fâcialarla sâbittir. İşte bir taraftan hak ve kanun zihniye

tinin harb meydanlarında bile hüküm sürmekten hâlî kalmaması, bir ta

raftan da Türk Adliyesinin bütün dünyaya örnek olacak mükemmel

(1) "Tarlh-i Peçevî", 1283 İs tanbu l tab 'ı C. 1. S. 16.

(2) “ Kanun-nâme-i Âl-i-Osman", 1329 İstanbul tab 'ı S. 6.

(3) "Münşeât-ı F e r id un  Bey” , 1274 İs tanbu l tab 'ı, C. 1, S. 554.

(4) A yn i eser, C. 1, S. 56S.
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bir müessese hâline gelmesi, yeni İngiliz müelliflerinden (Fairfax Dow~ 

ney)nin dediği gibi nihayet İngiltere Adliyesinin Türk örneğine göre 

ıslâhiyle neticelenmiştir (1):

“İngiltere kralı Sekizinci Henri İngiliz Adliye teşkilâtının ıslâ

hında örnek ittihâz edilmek üzere Türkiye Adliyesini mahallinde ted- 

kik etmek vazifesiyle bir hey’et göndererek Osmanlı pâdişahına şeref 

kazandırdı” .

Şahsî hukuk sâhasmda hâkim olan bu telâkki, Türk idaresine 

girmiş yabancı milletlerle unsurlara karşı tâkib edilen dinî ve İçtimaî 

adalet prensiplerine de esas teşkil etmiştir : "lmtiyâzât-ı mezhebiyye” 

denilen ve mağlûp milletleri Türk idaresinde her türlü şahsî, âilevî 

ve İçtimaî hukuku müemmen birer cemâat şeklinde yaşatan siyasî hak

lar, bu milletlerle cemâatlerin Türk hâkimiyyetinden evvelki m illî ida

releri zamanında hâiz oldukları şahsî ve İçtimaî hukuktan daha geniş 

ve daha sağlamdır : Çünkü bu milletler, kendi idareleri devrinde bilhas

sa şahsî hukuk itibariyle “Müsâvât” yüzü göremedikleri hâlde, bu İn

sanî hakka ilk defa olarak Türk idaresinde kavuşmuşlar ve İçtimaî hu

kuk itibariyle de mezhep ve vicdan hürriyetinin eski m illî idarelerinden 

daha sağlam surette te’m in edildiğini görmüşlerdir. Ortodoks Balkan 

milletlerinin Garp’dan gelen ve hem şahsî, hem İçtimaî vicdanları 

tehdid eden Katolik-Lâtin hamlelerine karşı Şark’dan gelen ve bütün 

insanlık haklarına riâyet prensipleri getiren Müslüman-Türk idaresi

ni tercih etmeleri ve hattâ bâzan kendi millî idarelerine bile tercih 

ederek hey’etler ve arîzalar gönderip Türkleri iş başına dâvet etmele

ri işte bundandır.

Bu vaziyet, F âtih ’in İstanbul’u fethettiği zaman Ortodoks kilise

sine vermiş olduğu imtiyazlarla başlamış değildir :Eski Türlclerin bütün 

komşularını imrendiren adaletleri, kendi millî idarelerinin zulmü al

tında insanlık haklarına susamış milletler için ne kuvvetli bir cazibe 

teşkil ettiğini Osmanlı devletinin daha ilk Balkan fütûhâtmdan itiba

ren teselsül etmiş resmî davetlerle iltihaklarda görebiliriz. Balkanla

rın fethinde Osmanlı kılıcı kadar Türk adaletinin de rol oynadığını 

gösteren bu tarihî delillerin belli-başlıları şöyle sıralanabilir :

1 —  (Arnavutluk cephesi) : Birinci Murad devrinde Türklerin 

ilk defa olarak Arnavutluğa girmeleri, Arnavutların mükerrer dâvetle- 

Tİnden dolayıdır : Bu davetlerin sebebi, beylerin birbiriyle uğraşmaktan

(1) “ So lim an  le M asn ifiq ue ” , F ransızca tercemesi, 1930 Paris tab ’ı, S. 85.
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osanmış olmaları ve halk kütlelerinin de hem bu beylerin, hem Venedik 

müstemlekecilerinin tahakkümüne dayanamıyacak hâle gelmeleridir. 

Türkler Arnavutluğa ilk defa olarak H. 784=M. 1382 tarihinde Yanya 

despotu Thomas tarafından dâvet edilip bu despotu himâye altına al

mışlardır. Rumeli beylerbeyi Kara-Timürtaş Paşa'nın H. 785-M. 1383 

deki Arnavutluk seferi de muhtelif Arnavut beylerinin ikinci defa ola

rak dâveti üzerinedir. Üçüncü dâvet de Orta-Arnavutluk prensi (Char- 

lesThopia)nın H. 787 = M. 1385 tarihindeki mürâcaatinde gösterilir : 

Vezir-i-a'zâm Çandarlı-Hayrüddin Paşa işte bu dâvet üzerine şimalî 

Arnavutluk prensi (Balşa)ya karşı Savra zaferini kazanarak Ârnavut- 

luk’da Türk hâkimiyyetinin temelini kurmuştur.

2 —  (Epir cephesi) : Epir despotluğunda bulunan "Tocco” ismin

deki İtalyan âilesinin verâset kavgalarıyle zulümleri nihayet; Epirlile- 

rin memleketlerini Türk idaresine teslim etmeleriyle neticelenmiştir : 

H.835=M.1431 tarihinde ikinci Murad Selânik civârındaki Klidi mev

kiinde bulunduğu sırada Yanya’dan gelen Epir murahhasları1 ahâlinin 

şahsî vc dinî hürriyetlerine âit bir ferman almak suretiyle şehrin anah

tarlarını 1 Safer = 9 Teşrinevvel Salı günü kendisine takdim etmişler

dir.

3 —  (Şimalî - Yunanistan cephesi) : H. 797=M. 1395 ve daha kuv

vetli bir rivayete göre de H.799=M.1396-1397 tarihinde Yıldırım-Bâye- 

zid Karaferye’de bulunduğu sırada Yunanistan’ın “Amphissa = Salona” 

piskoposu bizzat gelip ahâli ve kilise nâmına memleketinin lütfen Türk 

idaresine alınmasını rica etmiştir : Bunun sebebi, Kantakuzinos hâ- 

nedânından olan Salona düşesinin âşıkıyla sefâhate dalıp halka zul

metmesidir. Salona dukalığı ile Tesalya k ıt’ası ve Yunanistan’ın diğer 

bâzı yerleri işte bu mürâcaat üzerine işgal edilmiştir. Fâtih devrinde 

ve H. 862 = M. 1458 tarihinde “Acciajuoli” ismindeki İtalyan âilesinin 

idaresinde bulunan Atina dukalığının işgali de bu âile efrâdmm rezâ- 

letleriyle cinayetleri yüzünden halkın Fâtih'e murahhaslar göndermek 

suretiyle müracaatlarından dolayıdır.

4 —  (Mora cephesi) : Birinci Murad devrinde ve H. 790 = M. 1388 

tarihinde Mora despotu Birinci Theodoros Paleologos şimalî Mora'daki 

Katolik Lâtinlerin tasallutuna karşı Türkleri dâvet ettiği için, ilk de

fa olarak Evrenos Bey Mora’ya girip bâzı kaleleri işgal etmişse de, er

tesi sene Kosova muharebesi çıktığı için bu ilk işgal pek az sürmüş

tür. Gene birinci Theodoros’un ikinci dâveti de Y ıldırım  devrinde ve H. 

793=M. 1391 tarihindedir : Bu sefer de Türkler gene bâzı noktalan
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işgal etmişlerdir. Son zamanlarında ikiye ayrılan Mora despotluğu son 

Bizans imparatoru On-birinci Konstantin’in Dimitrios ve Thomas is

mindeki iki kardeşinin birbiriyle ve bâzı derebeylerinin de bu iki des

potla uğraşmasından dolayı anarşi içinde kalmış olduğu için, Mora kili

sesi H. 862 = M. 1458 tarihinde Ortodoks mezhebinin hâmisi olan Fâ

tih Sultan Mehmed’e mürâcaat etmiş ve işte bunun üzerine şimalî Mora 

işgal edilip cenubî Mora despotlukları da Türk himâye ve hâkimiyyeti- 

ne alınmıştır : Fakat buna rağmen iki kardeş mücâdeleye devam et

tiği için, H.863 =  M. 1459 'tarihinde Fâtih bizzat harekete geçip bu kan

lı despotlukları ilga ederek Mora kilisesinin arzusu mucibince o perişan 

memleketi doğrudan doğruya Türk idaresine almıştır.

5 —  (Sırbistan cephesi) : Eski Türk adaletinin Sırp halk türküle 

rinde bile akisleri kalmıştır. Bu büyük adalet, daha H. 791 = M. 1389 

daki birinci Kosova meydan muharebesinde Sırbistan tamamiyle yere 

serilmiş olduğu halde Yıldırım-Bâyezid’in bu memleketi ilhak etmeyip 

Sırp tahtını maktul kral Lâzar’m vârislerine iâde ederek mağlûp mille

tin kalbini fethetmesiyle başlamış ve Fâtih devrinde çıkan Sırp-Macar 

ihtilâflarıyla verâset buhranlarında Sırpların Türk İdaresini katolik 

Macar ve Lâtin  hâkimiyyetlerine tercih etmesiyle neticelenmiştir : Sırp- 

Macar ihtilâfın ın halk destanlarına akseden şekline göre (1), Macar 

millî kahramanı (Hunyadi Janos/Yanko Hunyad) Sırbistan’a zorla 

katolik mezhebini sokmak istediğinden bahsettiği halde, Fâtih bil

akis her câmiin yanma bir Ortodoks kilisesi kurulabileceğini söylemiş

tir! Fransız akademisi âzâsmdan (Saint-Rene Taillandier) Türk düş

manı olduğu halde, "La  Serbie au X IX  e siecle” ismindeki eserinde bu 

Sırp destanındaki siyasî muhâverelerin Fransızca tercemeleri vardır. 

Son Sırp kralı Lâzar’m dul karısı Eleni,Sırbistan’ı Türklere karşı Papa

lık makamının himayesine sokmak isteyince,Sırp ortodoksları işte bu u- 

mumî temâyülden dolayı H. 861 =  M. 1457 tarihinde Vezir-i-a’zam 

Mahmud Paşa'mn kardeşi Mihail Abogoviç’i Sırbistan despotluğuna 

intihâb etmişlerse de, kraliçenin adamları bu despotu hile ile esir edip 

Macaristan’a sevkettikleri için, F âtih ’in emri ve Katolik hâkimiyyetini 

istemiyen Sırp milletinin arzusu ile Mahmud Paşa Sırbistan’ı boydan 

boya işgal etmiştir. Bu işgal hareketi esnasında Macar hâkimiyyetini 

Türk idaresine tercih eden küçük bir Sırp kolonisi Macaristan’a hicret 

etmiş ve bunlar orada Avusturya ordularının insan anbarı olmuştur.

(1) Saint-Rcnû T aiUandier,, “ L a  ScrMc au X IX e  siecle” , 1875 Paris talV .ı, S .30-31.
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Balkan milletleri gibi, Almanlarla AvusturyalIların da, Türk ida

resine can attıklarını gösteren vesikalar vardır : Meselâ I-ll 1041 = M. 

1631 tarihinde Budin beylerbeyi Haşan Paşa’nın palatin Eszj:erhazy’ye 

yazdığı mektuplardan birinde şu satırlara tesadüf edilir (1)

"Tarafınızdan olan zulümleri andan kıyâs eyliyesiz ki reâyâ sizün
I

dindaşunuz iken sizden rugerdan o lalar ve Türke sığınmağı canlanna 

minnet bileler ve imdâd recâ eyliyeler...” .

(Fairfax Downey) de Kanunî devrinden itibaren bir çok hıristiyan: 

ailelerinin sırf adalet ihtiyâciyle vatanlarını terkedip Türkiye’ye hicret 

ettiklerinden ehemmiyetle bahsetmektedir (2).

Yukarda yalnız Balkanlar sahasına münhasır olarak'sırf belli- 

başlılarını kısaca gözden geçirdiğimiz (3) bir kaç vak’adan,da anlaşv 

lacağı gibi, temelleri İstanbul fethi üzerine kurulmuş olanı eski Türk 

fütûhâtı her şeyden evvel vicdan hürriyetiyle adalet ve müsavatın, yâ; 

ni en kudsî insan haklarının zulme ve taassuba karşı zaferleri demek

tir.

İşte bundan dolayı " Feth-i m üb în” in beş yüzüncü yıl dönümü yal

nız Türklerin ve yalnız Müslümanların değil, bütün medenî insanların 

en büyük günlerindendir.

Şişli, H Ninan 10!ÎS

(1) T ayy ib  GÖkbilgİn, "M acaris tan ’daki T ürk  hâk im iyye ll devrine îttt bâzı 

no tlar” , T ürk iy a t mecmuası, C. 7-8, S. 209.

(2) “So lim an  le M ag n if iq ue ", Fransızca nüshası, 1930 Paris tab 'ı, S. 84.

(3) Bu vak 'a lar hakk ında  daha fazla  tafsilât. İçin “ İzah lı O sm anlı ta r ih i k rono

lo jis i"  İsm indeki eserim izin b ir inc i d lr ilnde  her vnk ’an ın  âid  olcUmu sono 

vukua tın a  bak ılab ilir .


