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T A K R İ Z

Bütün medenî devletlerin müdevven tarihleri mevcud olduğu halde, 1071 
deki M alazgird zaferinden itibaren A nadolu 'nun fethiyle başlıyan Türkiye 
tariki ne yazık ki henüz tam olarak tedvin edilememiştir. Devlet tarihimiz b öy 
le olunca medeniyet tarihimizin hâlâ yazılamamış olmasına nasıl hayret edi
lebilir ?

Her lıangi bir medeniyet tarihinin tedvini için her şeyden eevvel on\ın de- 
yir devir tedkik edilip vesikalarmın neşredilmiş olması lâzımdır : Meselâ O s- 
manlı Tarihi” denilen ve millî hayatımızda altı asırdan fazla süren son büyük 
devrin medeniyet tarilıi yazılabilmek için, cemiyetimizin o asırlar boyurıc^ı 
geçirdiği bütün tekâmül merhalelerini tesbite yarıyacak vesikalarm meydana 
çıkarılmış olması lâzımdır. Halbuki bizde askerî ve siyasî tarihimizin bile. Ke
men bütün vesikaları Kenüz bir defîne hâlindedir.

işte bu  yokluk içinde müstesna bir varlık çıktı : Ö yle bir adam çıktı ki 
zâhiren birbiriyle hiç bir alâkası olmayan iki muhtelif ve mütehâlif ilim sâ- 
hasında nesiller yetiştirmeye muvaffak oldu. Doktor Süheyl Ünver, T ıp Tarihî 
Profesörlüğü ile G üzel San ’atler akademesindeki Türk minyatürü ve Tezyina
tı hocalığını millî kültür mefhumunda te’Iif ederek en çetin ilim tarihiyle sv: 
zarif san’at tarihine âit bir çok kıymetli vesikalar neşretmek suretiyle Osman- 
Iı medeniyetine en büyük hizmetin yolunu buldu :

İnsanlık tarihini değiştiren muhteşem fethinin beş yüzüncü yılını idrâk et
tiğimiz ulu Fâtih ’in şahsım, şehsiyetini, devrini, o devrin ilmiyle san’atırıı 
ve hattâ cemiyet:hayatını eline aldı, sarayına muhitine, şahsi kültürüne; dev- 
rinin ilmî ve edebî hususiyetlerine, âlimleriyle şâirlerine, hattatlariyle müze- 
kiplerine, nakkaşlarına ve bilhassa ilmî te sisatına âit vesikalara istinâd eden 
otuz kadar eser ve broşür neşrederek Fâtih’i B ellini’den ve Fetih yılı devrini 
H oca -Sa ’düddin’den daha canlı tasvir eden levhalar vücude getirdi ; M uhte
rem Süheyl U nver’in tükenmez hizmetiyle Fâtih devri artık güzel san’atle- 
rinden aşçılık tarihimizi tenvir edecek yemeklerine kadar gözlerimizin önünde 
tamamiyle canlanmış oldu.

Her halde millî tarihimizin en mühim devirlerinden birinin bu kadar ir.- 
ce hususiyetleriyle aydınlanmış olmasını en fazla Süheyl Ü nver’e medyûnuz.

İsmail Hami Danişmenci





(Enîs-ül Müsârairîn) der ki :

Fâlih-ı Konslantiniyye Han Muhemnıed-bin-Muvad

Baldu şöhret Bül Foiik namiyle ol beyn~el~ihad

Hakikaten fetlıin babası olan Fâtih ’in İstanbul u alması onu idrâk eden, 
kalem sahiplerine sessiz, sedâsız bir illiâm kaynağı ve Osmanlı 1 ürkünün îç 
sevincine kendi ince ve duygulu idrâklerinin mütevâzı.bir tercümanı olmuş
tur. Sebebi, çünkü : İstanbul’u açan Sultan Muhammed cenabı Haktan ol- 
muşdu müeyyed (1). Biz de İstanbul’a girdiğimize zâhiren o kadar kıymet ver
memişiz gibi görünürüz ve ondan bahse Iüzutp görmemişiz deriz amma vâkı’- 
a öyle değildir. Türkün gürültülü tezâhürlere kıymet vermediği o ezelî, olguri 
ve hâricen hisselunmıy^an iç tezaliürlerinin asâletinden bellidir. İşte biz bu  
iç-Iıeyecâmn tarih kıt’alariyle ortaya konulduğiina işaret edeceğiz.

Bu toplamamız bir defa İstanbul fetih tarihlerinin az olmadığnıı göster' 
mektedir. Yalnız bunlar vaktiyle bile tam olarak bir yerde ve bir defterde top 
lanmamış ve neşrolunmamıştır. Müteferrik yerlerdedir. M ühim bir kısmı ki
tapların boş yerlerinde yazılıdır. Biz bunları lihristten değil, sıra ile herhan
gi ilim dalına ait olursa olsun hepsini birden letkik ederken bulabildik. Belki 
tetkiklerimizin devamı esnasında daha da bulunabilecektir.

N e yazık ki Fâtih devri mücâhitlerinden biri,-ki içlerinde âliminden, .şâ
irinden san at ehline kadar pek değerli zevat vardı,-bunlara merak edip c{e 
zamanında toplamağı düşünmemişlerdir. Bu gibi alâkasızlıklar zamanımızda 
da y'ok değildir. Bugün bile, ba ’zı âvârelikleıden, güzel buluş ve görüşleıe 
ve hattâ tarilıî kaynak olmak üzere ileride fâideli olabilecek hususlara asiâ 
dikkat etmiyoruz. Bu dikkatsizlik ve alâkasızlık yüzünden Fâtih devrinin ka
ranlıkta kalmış mühim hususları az değildir. Meselâ fetih günü İstanbul’a 
girenlerden birinin o heyecanlı saatleri tesbit ederek bir yere kayda bile lü
zum hissetmemesi ne kadar üzücüdür.

Şimdi geçmiş asırların birçok hatâlarını gören ve bugünkü usule riayet 
eden ba zı değerli tanıdıklarımız bu rıoksanı artık telâfiye gayret ediyorlar
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amma bunun ne kadar yorucu ve ne kadar üzücü olduğu kendilerince ma
lûmdur.

Düşünün. Felh-i mübînin az olmıyan tarihlerini şimdi toplamağa ça
lışıyoruz. Fâtih zamanmın oluz ydlık tarihini beş asır sonra ^'azmağa gayret 
ediyoruz. Sonra da kendimize dönüyor ve bu müşkilât içinde böyle şeyi na
sıl \apabiliriz? Diyoruz. Beş asır önce söylenen tarihleri şimdi bir araya ge- 
iirmeğe çalışmak her ne kadar bizim için sevinçli ve cazip oluyorsa da, bu ka
dar üzüldüğümüzü de itiraf etmemek kabil değildir. D aha da kim bilir neler 
vardı? Kayboldu veyahut kimbilir nerede yazdı bulunuyor. Mamafih ziya
nı \ok, bunlar beş asır önce yapılmış, şimdi de yazdıyor. Bu yoksulluğu b u 
gün hissederek telâfiye gayret ediyorsak da, mükemmel olamadığını düşüne 
rek gönlümüz de üzülmüyor değil.

Bir de şöyle düşünüyoruz. Bu gibi hususlar hakkında bir toplama b iL  
olmaması imkânı yoktur. Fakat onları bulmak mümkün olmuyor- İşie bir ta
nesini üzülerek yazalım ;

II inci Sultan Bâyezid zamanında Fâtih camii ve Külliyenin Senıâ- 
niye ’ medreseleri kitaplarının Mehmet (Şâh-Çelebi) İbni A liyy-ül Fenarî ta
rafından hazırlanan fihristinden (2) Fâtih ’in medhinde yazılmış manzume ve 
yazılardan ibaret bir yazma eserin mevcudiyetini öğreniyoruz. Bunu hâlen W. 
kitapların bulunduğu Fâtih kütüphanesindeki eserleri birer birer gözden 
geçirdiğimiz halde bulmak kabil olmamıştır ve hiç bir yerde de şimdiye kadar 
böyle bir şey bulmuş değiliz. A cabâ  burada topladığımız iarihlerden orada 
da örnekh'r varmı idi. bir şey denemez. M aam afi araştırmalarımız muayyen 
ve geçici bir kutlama yılı için olmadığından, ümidimizi kesmiyerek eğer biri
sinin evinde yanmamış, hârice çıkmamış veyahut kaybolmamış ise buluna
bileceği ümidinden de uzaklaşmak istemiyoruz. İnşaallâh zamanla aradığj- 
mız nisbetde daha birçok eserleri ve devri aydınlatacak kaynakları bulabile 
ceğiz diye duâ ederek şu toplamayı takdime geçelim.

Bu eserin tekemmülünde bana Farscaya vâkıf ressam Murteza Flker, M ü 
derris Hazmi Tura ve Prof. Ahm et Ateş in yardımları dokundu. Kıymetli ta
rihçimiz İsmail Flâmi Danişmend yazıları lütlen gözden geçirdiler. Flepsi îau- 
nun yanlışsız olmasına cidden gayret gösterdiler. Cümlesine teşekkür ede-
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Dr. A . Sühevl IJnvcr

(1) —  Şehname ressamı BursalI Osman tarafından yapılan Fâtih resmi üzerinde
dir.

(2) —  Topkapj sarayı Müzesi arşivi N, 9959.



Fetih  Tarih ler i ,  ve Şekil leri  

ve N a z ım la r ı

İstanbul fethi tarihleri elimize birçok şekillerde geçmiştir:

1 —  Tam manzûme içinde son mısra veyahut onun İriir terkibi tariî,. 
çıkm aktadır;

2 —  Ya elimizde tarih rmanzûmesinin son iki mısraı yani son beyti 
mevcuttur,

3 —  Veya son mısraı vardır.

4 —  Yahut son mısraın bir terkibi kalmıştır.
Bunların bir kısmı tam tarihtir; Bir kısmı da değildir. O mısraın, ibâra 

veya terkibin tam tarih çıkması için ondan önceki mısra’daki tamamlayıcı 
veya tarhedici kelimeler bilinmediğinden 857 tarihi çıkmamaktadır.

Bunların bir kısmının nâzımı mâlûm ise de bir kısmmın değilir. Bir 
kısmı o zaman söylenmiş, lâkin bilâhare feth-i mübin için muhtelif tarih
lerde de söylenenler olmuştur. Nitekim Sürurî’nin böyle tarih mısralar; 
olmalıdır.

Meselâ zamianında şâir Veliyüddin-zâde Ahmed Paşanınkiler mevcut
tur. Tâlibî-Mehmed Efendinin bir mısraı vardır. Söylendiği zamanı bil
miyoruz.

Şâir olarak Fâtih sultan Mehmed’in bir mısra’ halinde tarihi yoksa da 
Kur’am Kerîm’den aldığı “ Âhirûn”  lâfzından 857 tarihi çıkmaktadır. Bu 
bir beyit hâlinde muhtelif farklariyle elimizdedir. Lâkin bunu bir tarih ha
line koyanın Molla Hızır Bey Çelebi olduğu öğrenilmiştir (1 ). Hattâ bunun 
arapçasını da Tarih-i Cenâbî)de Molla Hızır Bey Çelebi’ye atfen buluyo
ruz.

Fâtih’in tâbılhâne ustası, yâni mehterhâne denilen bugünkü orkestra 
ya muâdil hey’etin şefi Haşan Askerî’nin oğlu Mehmet de içinde “Fethün 
îîarîb zen” cümlesinin tarih çıktığı farsca bir rmanzume söylemiştir.

>(1) Köprülü K., N. 837



Elimize geçen fetih tarihlerinin 8 i türkçe, 5 i arapça, 1 i de farscadır. 
Türkçeden başka dillerde tarih söylenmesi o zaman şâir ve nâzımlarm ede
bî marifetleri sayılmakta idi ve hakikaten arapca ve farsca tarih söyle
mekte de maharet göstermişlerdi.

Şâir Halimî de biri arapca, ikisi farca üç tarih daha söylemiştir ama 
bu İstanbul fethine ait değildir. Belki de biri Fâtih’in inşâ ettirmiş olduğu 
Yedikule’ye, diğerleri de Topkapı Sarayı etrâfmdaki sûra aittir.



İSTANBUL FETİH TARİHLERİ





ÂHİRÛN

Bunu bizzat Fâtih Sultan Mehm/et tarih çıkarmıştır. Ebced hisâbiyle
1 ■+ 600 +  200 +  6 +  50 =  857 çıkmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’de mevcud 
“Âhirûn” lâfzı, ayrıca bahsedeceğimiz Türkçe ve Arapça bir tarih beyti
nin ikinci mısraının son kelimsesidir. Onu ayrıca bildireceğiz. Zira bu keli
me fetih tarihini teşkil ettiği gibi, bir beyit ile tamamlanmış olanda da 
yine bu lâfız 857 çıkıyor.

Yalnız biz “ Âhirûn” tâbirinin İstanbul fethi tarihine misâl olarak a- 
-hndığı yerleri bugüne kadar bu suretle tesbit ettik.

Veliyüddin Efendi K., N. 3191
Hadîkat-ül Cevâmi, Cilt 1.
Esat Efendi K., N. 234. Takvîm-ülTevârîh . Târih-i feth-i
Konstantiniyye.
Köprülü K., Hâfız - Ahmet Paşa k ısm ı; TV, R57. Varak 48 b. târih-i
Konstatiniyye.
Fâtih K., N. 58. Feth-i Konstatiniyye.
Köprülü K „ N, 1064. Kâtib-Çelebinin 1053 (1643) de yazdığı
Takvîm-üt-tevârîh nüshası.

BELD.ETÜN TAYYİBE 

“ Güzel, temiz belde”  delmektir.

İstanbul fethinin pek çok görülen tarihlerinden biri de Kur’ân-ı Ke
rîm ’de bulunan “ Beldetün Tayyîbe ve Rabb-ün gafûr” âyetinden alınma 
lâfz-ı şerifidir. Ebcedle de aynen 857 çıkıyor. Bunu müteaddit yerlerde 
yazılı gördük. Bu da şöyle iki tarih kıt’asınm kısaltılmışıdır; son mısraın
da mezkûr olan bu tarihlerden birinin tamamı (1) böyledir:

(1) Ayvansarayî-H üseyin E fendi mecm uası. Topkapı sarayı müzesi Hazine K., 
No. 1565
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Çü Sultan Mehemimed-Şeh ibni Murad 
Buyurdu Stanbula azro(-i cihad 
Olup feth-i Konstantiniyye temam 
Ganimlet alıp hep guzat-i enam 
Yazıldı buna arşda mienkabe 
Ki tarihidir “Beldetün Tayyibe”
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diğeri de böyledir (1) :
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Çün saadetle Ebül-feth Muhamımed gazi 
Kâfire asker-i İslâm ile fırsat buldu 
Tig-i nusrat ile fetheyledi Istanbulu 
“Beldetün Tayyibetün” fethine tarih oldu.

“ Beldetün Tayyibe” kelimelerinden 436 +  421 =  857 tam tarihi çıkmak
tadır. Yalnız bu terkib ile olan tarihler şu eserlerde yazılıdır:

Es’ad Efendi K., N. 3087, 3384, 2234, 1017, 2186. Nişancı-Mehmet Pa
şa tarihi. Fâtih K., N. 58, N. 4467. Ayasofya K., N. 4875 Kâtip-Çelebi’nin 
matbû Takvîm-üt-Tevârih eseri ve Köprülü K., yazma nüshası N. 1064 ve 
N. 1032. Hadîkat-ül-Cevâmi’ matbû’ nüsha. Veliyyüddin K., N. 3191, Bağ- 
dad K., K. 6. 219 Tarih-i Nihâdî. Üsküdar’da Selimağa K., Hüdâî Efendl 
K., N. 3.

(1) Ayvansarayî-H üseyin E fendi mecmuası, Topkapı sarayı müzesi, Hazine 
K „ N. 1565.



Başlarında Tarih-i feth-i Islâmbol, Tarih-i Konstatiniyye, Tarih-i fet-i 
Konstantiniyye, Feth-i Konstatiniyye, Feth-i İstanbul....  yazılıdır.

Yeni-Câmi’ K., N. 1039 da bu tarih “ Fî beldet-i Tayyibe u  
fi beldet-i Zekiyye u  şeklinde yazılıdır. “Belde-tün Zekiyye,, 873
çıkıyor: Birlikte yazılmasının sebebi anlaşılamadı.

Ebubekir Feyzi “ Hülâsatü Ahvâl-il - Büldân fî memâliki devleti âl- 
Osnıan” ismindeki yazma eserinde “ Beldetün Tayyibe” taıih cümlesi hak
kında şu izahatı veriyor:

“Beldetün Tayyibetün nass-ı mübîni (İstanbul) tarih-i fethine muta
bık zuhur eylediği misillû bir belde-i adîm-ül-misâl olduğundan aslâ şüphe 
olmayub ba’zı sekenesinde vuku’bulan harekât-ı gayr-imeşrûa dahî, dik
kat olundukda an’ane ile şehrî olmayub bilâd-ı sâireden müctemi’ ecnâsı 
muhtelif eden zûhur eylediği bedihiyâttandır.”

Sultan Abdülmşecid devr-i saltanatında İstanbul ve binâları hakkında 
âdeta bir rehber mahiyetinde olan bu eserin Kur’andan alınarak tam, 857 
çıkmasiyle İstanbul fethine bir tarih olarak gösterilen bu kıymetli lâfız 
vesilesiyle serdettiği mütalâada yazanın çok yerinde bir doğru görüşü o- 
labileceğini işaret etmeden geçemiyeceğiz. Bunun her zaman bir hakikat 
olduğu hususunda durulup durulamıyacağını hakşinas ve anlayışlı kari’- 
lerime bırakacağım. Zira İstanbul’da nesiller boyunca yerleşenler arasında 
da, münevver olsun olmasın, mübâlâtsızlıklar az değildir. Bütün bunlar 
hu lâfz-ı şerifin İstanbul’a tarih düşdüğü hatırlanmlakla düzelebilir.
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AVN-İ HÂLIK

Bu bir mısra’ değil, bir ibâredir. Bir mısrâ’da veyahut fetih tarihlerin
den birisinin münâsib bir yerine veyahut sonunda bulunmahdır. Ibâre eb- 
eed hisâbiyle:

126 + 731 857 

tam fetih senesini göstermektedir.
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KÜFFÂKA KIYAMET
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k â f i r e  KIYAMET

İki de İstanbul fethi tarihleri miyâranda gösterilmiştir. Bu ibareler 
306 +  551 =  857 çıkmaktadır. Bir yerde “ Küffâra kıyamettir,, diye görül
müştür. Fakat "dır,, =  204 çıkıyor, fazladır (1 ).

Kâfire kıyâmet” tarihi Veliyyüddin K., N. 3191 de j;örülmü§tür. Ba 
ibâre Tâcizâde Sa’di-Çelebi müngeâtında da mevcuttur (2 ).

i i l

ZEHI AVNİ LİLLAH ALINDI STANBUL

Bu mısrâ’da Ayvansarayî Hâfız-Hüseyn Efendi’nin “ Hadîkat-ül-Cevâ- 
mi’,, kitabında görülmüştür. Tâlibî-Mehmet Efendi’nin söylediğinden bah
sedilen bu tarih rmsrâı ebced hisâbiyle:

22 + 126 + 65 +  95 +  549 =  857

yâni tam feth-i mübîn senesi çıkıyor. Buna başka bir yerde rastlamadık^ 
Üst kısmının olduğunu da göremedik.

J U f-

HAL-İ DİN İSTANBUL ALDI CİDAL-U-CENKİLE

Bu mısrâ’ , 1299 (1341) de basılan ebcedli tarihlerden bâhis SürûrL 
mecmuasında görülmüştür. Nâzımı mâlûm olmadığından Lâ’yani, “ Lâ- 
fidrî” diye işaret olunmiuştur. Rahmetli Tahir-ül-Mevlevî 1329 (1913) de'

(1) Ahm ed M uhtar Paşa - Feth-i Celîl-i K onstantiniyye 1326. ism indeki pserin- 
“K üffâr-a  k ıyam ettir” diye almış. Fakat bu “ dır” edatı fazladır. Esere hi- 
sab olunarak konsaydı ilâve edilmezdi kanâatindeyiz.

(2) Adnan Erzi notundan.



“Nazm ve Eşkâl-i nazm” diye yazdığı eserde yine “Lâ” işaretiyle tarih-î 
tamma misâl olarak almıştır. Ebced hisabiyle;

36 +  64 +  560 +  45 + 38 +  6+  108 =  857

Muhtar Paşa “ Fethi-i Celîl-i Konstantiniyye” kitabında buna benzer 
bir tarih mısra’ın ı:
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Ehl-i Islâm etdi Islâmtoolu teth

diye kaydetmekte ise de ebcedle :

36 +  132 + 425 + 180 + 488 =  1261

çıkarmaktadır ki 857 olabilmesi için üstteki mısrâ’da bu tarihe indirecek: 
harflerden ibaret bir kelime veya ibâre bulunmalıdır. Maalesef esere yal
nız bir mısra’ alınarak ve ebcedle hisâb olunmıyarak kaydedilmiştir.

FETH OLDU İSTANBUL YÂRÂNE

Bu ibâreyi de İstanbul fethine dair “ Feth-i Celîl-i Konstantiniyye” ki
tabında Muhtar paşa yazmıştır. Lâkin ebced hisâbiyle 488 +51+550 + 267 
=  1356 çıkıyor. Hadikat-ül-Cevâmi’de bu mısrâ’daki İstanbul kelimesi “ Is- 
lâmbol” şeklinde yazılmıştır. Ayrıca “ alâmettir” ibaresi df var. Birbiriyle 
râbıtası olmıyan kelimelerle bile 857 tarihi çıkmıyor. Demek ki esere ebced 
hisâb edilmiyerek tarih çıkar zanniyle konmuştur. Bunu îıer veçhile tarih 
çıkaracak tarhı gösteren üst ibâre şimdiye kadar görülmemiştir. Fakat 
mu’teber eserde bu da kaydolunmuş bulunduğundan ileride belki doğru
sunu buldurmağa yarar diye buraya kaydetmeği doğru bulduk. Hadikât-ül- 
Cevâmi’de bu gibi tarihlerden 6 tanesi vardır. Birisi budur, fakat şu şekil
de yazılıdır;

“ Feth olduğu Islâmbol yârâna alâmettir” onu ayrıca tahlil ettik.



FETH OLDUĞU ISLÂMBUL YAEANA ALÂMETTİR

Bunu Ayvansaraylı - Hüseyn Efendi Had; kat-ül-Cevâmi’ eserine yaz
mış ise de tarih çıkmıyor. Ebcedle

-JS8 ^ 1061 + 170 + 267 + 745 + =  3707 bulunuyor. Bittabi’ bu mısrâ’ 
hisab olunmıyarak yazılmıştır. Hakikî şeklini bilmiyoruz. Bir tarih kıt’a- 
sının son mısraı mıdır? yoksa bu Toplamadan çıkarılacak harfler bunun 
üstünde mevcut ise mısr’da mı yazılmıştır, bir şey denemez. Lâkin bu İs
tanbul fethi tarih ibareleri arasında gösterildiğinden buraya aldık.

Fâtih Sultan Mehmet zamanında ilk defa mısrâ’dan tarih çıkaran^ İs
tanbul’un ilk kadısı değerli ve miütebahhir âlimlerimizden, Hızır Bey - Çe- 
lebi’dir. Daha önceleri ımsrâ’lar içinde ba’zı kelime ve terkiplerden tarih 
çıkarılırdı. Burada herhangi bir veya iki kelimenin toplanmasından da 857 
çıkıyor. Esasen burada terkip de yoktur. Eğer mevcutsa bundan önceki 
mısraı bilemediğimizden anhyaraıyacağız. Buraya ileride bir köşede 
doğrusu veya tamamı bulunabilir mülâhazasiyle kaydetmeği uygun bulduk.

.'\IolIa Hızır Bey-Çelebi tarihi :

Feth-î Istanbula nusrat bulmiadılar evvelûn 
Feth idüb Sultan Muhammed kıldı tarih Ahinin

Bu beyit Hızır Beye affolunarak yalnız Köprülü kütüphanesinde N. 837 de 
kayıtlı eserin boş bir yerinde bulundu; Aşağıda bildireceğimiz birçok yer
lerde muhtelif imlâlarda ve ba’zı imlâ ve kelime farklariyle ve yanlışlarla 
yazıhdır. Fakat onların hiç birisinde İstanbul’un ilk kadısı olan bu zât-i 
muhtereme izafe olunmamiaktadır. Bu cihetle yukarıki kaydin kıymeti 
fazladır Bunu şâir oiniak hasebiyle Fâtih’in bulduğu “ Âhirûn” lâfz-ı şeri
fiyle Hızır bey merhum bir beyit hâline koymuştur. Bu tarihin kayıtlı bu
lunduğu eserler, kütüphanelerde şu numaralarda bulunabilir;

— Lâleli, K., N. 1876. 1684.
—  Topkapı sarayı müzesi, Bağdad K., N. 219. Tarîh-i Nihâdi. .
—  Süleymaniye Umumî K., Es’ad Efendi K., N. 3463, N. 1017, N. 3436,

371)
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—  Süleym'aniye “Süleymaniye eâmii K., N. 787.
—  Topkapı sarayı mıüzesi Hazine K., N. 1565, 761. Agkî’nin Tezkiret- 

üş-şuarâsı.
—  Ayasofya K., N. 2219.
—  Fâtih K., N. 4229. (Birinci mısrâ’ noksandır.).
—  Üsküdar Selimağa, K., Hüdâî Efendi K.,N. 3.
—  Yazma Tarih-i Urfî. (Bir başka şekildedir.)
—  Ahrned Muhtar Paşa, Feth-i Celîl-i Konstantiniyye, 1326.

3ütün bunlarda şu değişiklikler vardır;
Istenbul, İstanbul, Kostantin, Islâmbol.
Kıldı, Düşdü, Yazdı, Dedi.

En mühim değişiklik gösterenlerden bir kaç misâl:

Fet-i Kostantine çiin yol bulmadılar evvelun 
Feth idüb Sultan Muhammed yazdı tarih Ahirun

m
Feth-i İstanbul’a lursat bulmjadılar evvelun 
Feth idüb Sultan Muhamimed düşdü tarih Ahirun 

#
Feth-i Istanbula nusrat bulıriadılar evvelun 
Feth idüb Sultan Muhammıed didi tarih Ahirun

Bu ufak farklarla müteaddid yerlerde bulduğumuz şu tarih beytinde bitta
b i ’ yalnız “ Âhirûn” lâfz-i celîli 857 çıkmaktadır (1).

Eame emr-ul-feth kavmün evvelun 
Hazehu bi-n-nasri kavlınün ahiron

— 17 —

(1) Bu tarih söylendikten 145 sene sonra H atibi ism inde bir nâzımjimıza Âliirûn 
lâfzının verdiği illiâm , Topkapısında m ünhedim  Harbî m escidi yakınında 
K ürkçü cam ii kargısında Kâtip-Melımled E fendi’nin binâ ettiği çeşmenin 
kitabesinde şöyle okunm uştur;

Ebü-l-fethe tarih dügmüs Kostantin Âhirûn 
§üd âhır bu çeşmeye cümle âlem şakirûn 
yüz kırk beş sene İçinde içen âbidûn 
Banisine senâlar ede Zülcelâle hânıidûn 
Ey Hatîbî fukarâ vü süleha-vü âlin^un 
Tarih dügdü ümidimiz oldu duâ ede sâribûn 

1002
1593 - 1594 seneleri arasına tesadüf eden bu çeşm e tarihini Ayvansaraylı - H ü

seyin E fendi H adikat-ül-Cevâm i’ eserine alm ıştır. Fakat ibarede ve vazin 
de tarafımızdan düzeltilem iyen hatâlar vardır,

F, 2



Bu tarih beyti Köprülü K., N. 1032 de kayıtlı Tarih-i Cenât^’nin 731 inci va- 
rakındadır: “ Fetih işini eski bir kavini meram etti; fakat son bir kavim, 
zaferle onu kazandı” meâlindedir.

Bu tarihin kimin tarafından söylendiği mâlûm değildir. Lâkin Evve- 
lûn ve Âhirûn lâfızlarından bunun türkçesinin arapça tercemesinden veya_ 
arapcasının türkçeye çevrilmesinden vücuda gelmiş olduğu anlaşılmakta
dır. Burada Kur’andaki “ Âhirûn” lâfzı 857 çıkmaktadır. Bunun II inci Mu- 
rad devrinde ba’zı hayır müesseselerine Arapça lafz mısr’larla tarihler- 
söylenıiş olan Hızır Bey Çelebi tarafından söylenebileceği de hatıra gel
mektedir. Çünkü bunun benzeri olan ;
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Feth-i Istanbula nusrat bulnaıadılar evvelun 
Feth idüb Sultan Muhanxmied didi tarih Ahirun

şeklindeki türkçesini de Molla Hızır Beyin söylediğini Köprülü K., N. 837' 
de kayıtlı eserin boş bir yerinde “ Li-Hızır Bey” diye bir kayıttan öğreni 
yoruz.

j j \ ‘ \ j  ı

kazmamışlar gerçi anı Evvelun 
Fethinin tarihi oldu “ Ahirun”

(Tarih-i feth-i Islâmbol 857) diye Tarih-i Urfi^nin yazma nüshasının boş bir- 
yerinde görülmüştür. Burada da diğer Âhirûnlu tarih mısrâ’larında olduğu: 
gibi Kur’an-i Kerîmi’den alınan bu lafz ebeed hisâbiyle 857 çıkıyor. Bunun 
tarih çıktığını Fâtih Sultan Mehmed’in bulmuş olduğu diğer tarih beyit
lerinde yazıhdır. Bu da İstanbul fethinin güzel bir tarihidir ve şimdiye ka
dar “Âhirûn” lafzı müstesna olmak üzere ayrıca bir yerde rastlanmamış
tır.

-ıs-l ıj:, Cj y«2İ

NüSRAT-I DÎN-Î AHMED 

Afyon “ Karahisar-ı Sâhib-Atâ” da Gedik Ahmet Paşa kütüphânesinde



eski ve itinâ ile saklanan yazmalar arasında 727 (1327) senesinde istinsah 
edilmiş ve N. 1605 de kayıtlı Mesnevinin başında boş bir yerine çok muh
temel ki İstanbul fethinden bir müddet sonra buraya kaydedilmiş türkçe 
şöyle bir tarih manzumesi bulduk:

U- a/" ıjlk)™.
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EMEK SULTAN MüHAMMED HA (N)

Feth-i Kostatiniyye Yevm-üsselâse el-îşrîn
Şehri Cumâd-al-ûlâ

01 Hüma sayelü Sultan Muhaırimed kim ana 
Virdi Hak tali’-i pîruz ile balıt-i sermed 
01 şehinşaha nasib itdi Sikender tahtm 
Küfr ye’cucuna kalın kılıcı oldu sed 
Hoş gaza eyled(i) küf farına Istanbulun 
Fethine tarihdürür Nusrat-ı din-i Ahmed (1)

857

Bu tarihe göre İstanbul, Fâtih Sultan Mehmed’in emriyle Cumâd-al- 
ûlâ ayının yirmici salı günü alınmıştır: “Hümâ gölgeli Sultan Mehmed’e, 
Allâh, pîruz talii ile sermed bahtını verdi. Ve ona Iskenderin tahtını nasib 
etti ve küfürle ortaya çıkan Ye’cûc tâifesine kılıncımn kahriyle sed oldu. 
İstanbul kâfirlerine hoş gazâ etti ve “Nusratı dîn-î Ahmed” orasının fet
hine tarih düştü,, demektir.

Hakikaten bu ibâreden 740 +  64+53=857 tarihi çıkıyor. Bu tarihi söy- 
liyen kim olabilir? Istanul fethinde bulunmasından dolayı Ni’m-el-Ceyşden
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(1) Son m ısraın vezni bozuktur: Ancak (T arihdürür) kelim esi (Tariııidür) 
okunm ak şartiyle düzelebilir.



olan Gadik - Ahmet Paşa’nın kütphânesinde bulunan Mesnevi kendisi tara
fından vakfedildiğine göre, vakfetmeden önce kendisinindi. Te’yîd e+mek 
kabil olmanrjlakla beraber bu tarihin Gedik-Ahmet Paşa tarafından söyle
nebileceği de hatıra gelmektedir. Arabca ve Farsça bilmese bile Türkçeye 
vâkıftır. Sonra, bilâhare vakfettiği muhtelif dillerdeki ilim ve fen kitapla
rıyla, kurduğu hususî kütüphânesini A fyon ’da yaptırdığı hamam ve med
reseden mâdâ o pek zarif mimarîde vücude getirdiği camiin köşesine vak
fetmiştir. Yâni Gedik-Ahmet Paşa ilme meraklı bir zattır

Sonra bu imâlelerle vezne uyan tarih ne kadar açık ve sâde söylenmiş
tir.

Kim söylerse söylesin, İstanbul fethine yazılan tarih manzumelerin
den bizce en güzellerinden ve tarih çıkan cümlesine kadar en mânâlıların- 
dandır.
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FETHÜN - KARÎB ZEN

İstanbul fethi tarih manzumesinin tarih çıkan bu ibaresi ve tamamı 
Süleymaniye Umumî kütüphanesinin Es’ad Efendi kısmında N. 2974 de 
Molla- Musannifek “ Ali Bestamî” nin başlangıcının 5 satın teberrüken ken
di hattiyle olan 867 Ranüazanında istinsah olunmuş “ Hâşiye-i Mutavvel” - 
inin başındaki boş bir yerdedir ve Fâtih’in tabılhânesi ustası “ üstadı” 
Mehmled ibni Hasan-ül-Askerî İstanbul fethine dair farsca yazıp hüküm- 
dâra takdim etmiştir. Kendi el yazısiyle olması imzasının altında bulunma
sından hükmolunmuştur. Tarih manzumesi budur:

Jkj:, jlW.L
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Kostantiniyye ra be gaza reft sah-ı ma 
Sultan Muliarrinied ibni Murad Han-ı saf-şiken 
Sultan-ı şark(u) garb Süleyman-ı in zaman 
Asude şüd be devlet-i an Şalı n).erd(ü) zen 
Üstaz-ı Tab-I-hane tü tarih-i in gazâ 
Ber bar gah nevbet-i “ Fethün karîb”  zen 
Arz-ı in yâdgâr taiiî. büved 
Yadigârı in kadr tem®m bûd 
Harrerehu Muhammed ibnü Hasan-U!- Askerî

"Bizim safbozan, Murâd-oğlu Sultan Muhammed Şâhımız Kostantiniyye’ye 
gazaya gitti. O şark ve garbın sultânı ve bu zamanın Süleymnânı’dır. Bu 
şâhın devletiyle kadın ve erkek (herkes) rahat etmiştir. Senin tabılhânenin 
ustası bu gazânın tarihini nöbet kapısı üzerine “ Fethün Karîb” diye ur- 
muştur. Bu yadigârların arzı tam oldu. Yâdigârın bu kadri tamam oldu” . 
Meâlinde (1) dir.

Burada “Fethün Karîb Zen” cümlesi 488 + 312 + 57=857 çıkmaktadır.

Bu tarih raanzumesi bize Fâtih’in mehterhânesine Tabihâne dendiği
ni ve onun da şefi makamında bulunan “ üstadı” ustasının da zamanının 
ilim ve edebiyat meraklısı bir zât olduğunu öğretiyçr.

Bu tarihi de kütüphanelerimizdeki kitapları ve onların boş yerlerinde
ki kayıtları birer birer gözden geçirmemizle bulabildik. Nitekim bu tarihin 
kaydedildiği eser de Fâtih devrinin değerli âlimlerinden Musannifek’indir. 
Eser Ramjazan 867 de, yâni fetihten 10 sene sonra istinsah olunmuş, “Mu- 
tavvel” hâşiyesinin zahrına tarihi söyliyenin el el yazısiyle kaydedilmiş 
ve bu kitap da kendi kütüphânesinde yer almıştır.

Edirne’de Selimiyye kütüphânesinde 1-5 Haziran 1946 daki araştırma
mızda tarihin sahibi hakkında N. 127 ve 1863 de kayıtlı eserlerdeki not
lardan şunları öğrendik.

Mehmed ibni Hasan-ül-Askerinin lâkabı “Muhy-il-ırz” ve “ Muhyid- 
din”dir. İlme meraklı, arapça ve farsçaya vâkıftır. İlmî eserlerden mürek
kep bir kütüphânesi vardır. Baba Haşan Askerî’ye “ Haşan Paşa,, denir ve 
Zulka’de 845 (1441) de hayatta ve Merzifon’dadır. Edirne’de de bulunan 
bu kitaplardan biri el yazısıyladır ve imzâsını muhtevidir.
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(1) tistâd Hazmi Turan ’nın meâlen tercem esidir.
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Kal’atü Kostantin fetaheha 
Sultamına ’l-adlü bi-seyfin hazîz 
Entakana ’llahu bi-tarihiha 
Yansuruhu 'llahu bi-nasrin aziz

Devrinin güzide ve Fâtih tarafından sevilen §âir-i Veliyüddin-zâde 
Şemsüddin Ahmed Paşa’mn arapca tarihidir.

“Kostantin kalesinin fethine, âdil sultanımız çevik kılıçla gazâ etti. 
Allâh bize tarihini söyletti: “Allâh ona aziz bir zafer verir” meâlindedir. 
ve_ “Müfteilün, Mümteilün, Failün,, veznindedir; bu tarih kıt’ası Cenâbide 
görülmüştür (1 ). Son arapça mısrâ, ebcetle tarih çıkmaktadır:

355 + 66 + 342 + 9 =  857

Birisinde ilk nusrâ’ : Kal’at-ü- Kostantin gazâ fethuha, ,eklindedir.. Son 
mısrâ’ târih çıktığına göre demek (Âşık - Ahmed Paşa) da denilen şâir Ve- 
liyyüddin-zâde Ahmed, Paşa da Hızır Bey Çelebi gibi mısrâ’ halinds tam 
tarih söylemiştir.

Bu tarihin Köprülü K. Hâfız - Ahmed Paşa kısmında N. 357 de (60,a) 
birkaç kelime farkı vardır. Meselâ birinci mısrâ’da “ Gazâ” kelime yoktur. 
“ Haziz” “ Hazır” gibi yazılmıştır. Entakana, “ T” ileridir. Diğer ba’zı hattat
ların imlâ yanlışlıklan varsa da onları işarel etmedik. Doğrusu yukarıya 
koyduğum,uzdur. Bir kısmında “Yansuruhu” “ binasrihi” .şeklindedir.

(1) K öprülü K. N. 1032, Varak 731. Aslından bu k ıt’ayı üstâd ressam Mu'-taza 
E lker ve üstâd Ahm et Ateş tashih etm işlerdir. Bunu ve ayrıca bahsettiği
miz iki tarihi içine alan Arapça ibârenin nıuhterem, ressam M urtaza Elker 
tarafından yapılan mealen tercüm esi budur:
Bu fethi Mübîn hiç şüphesiz, dünyada benzeri olm ıyan azîm bir m u
vaffakiyettir. Vaktiyle Hazreti F âtih ’den evvel halifeler ve İslâm  em irlerin
den bir takım ları İstanbulu ele geçirm ek emiel ve arzulariyle pek çok  gay
ret ve himm et sarfederek m alen ve bedenen fedakârlıklarda bulundukları 
halde, bir başarı elde edem ediler, Cenâb-ı Hak bu başarıyı ilim, ve fazilet, 
adalet ve hakkaniyet, güzel seciyye ve tabiat, hulûs-i niyet, şahsi evsaf ve 
m eziyyet, ciddiyyet ve istikam et ve ak-lü-fetanet bakım ından en değerli ve 
üstün padişah olan Sultan M ehem m ed Hân Gazî’ye saklam ıştı .Bu kaziyye- 
yi tazamm un etm ek üzere şuaradan biri İstanbul feth ine dair “ râm e em r-ül- 
feth . . . ” beytini söylem iştir, (ki ayrıca yazıldı).
. . . Zamianı şairlerinin en fasihi ve vezirlerinin  en adaletlisi olan Veliy- 
yüddin oğlu  Şemsüddin Ahm ed Paşa’nın şu kıtası vardır. K al’a-tü Kostantin..
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Bursa’da genel kütüphâne, Morali kısmında N. 883 ,1e İstanbul fethi 
rtarihi olarak yalnız bu arapca tarihin son mısraı şöyle alınmıştır:





İSTANBUL HİSARINA TARİHLER





İstanbul Hisarına Tarihler

HISNUN HASÎNÜ MÜESSELÜ

Bu cümleden çıkan Arabca tarihin tamamı Ayasfoya kütüphanesinde 
-N. 4088 de kayıtlı Halîmî’nin el yazısiyle olup mukaddimesi zamanında ya
zılarak Fâtih Hazretlerine ithaf edildiği anlaşılan “ Tâbiye-tül-Halimî 
eserinin son sahifesinde ve metin hâricinde el yazısiyle kendisinin §u tari
hi kayıthdır:

o\^L] j
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Fi tarih il-Hisn ül- hasîn

Lenîıııe melaz ül- izzi Kostatiniyye 
Ve men halle fiha halle adnen yücemmelii 
Ve haza hisarün havle Dar il-hilafeti 
Li Sultan Muhairimed Hane-bilkülli yeştetmjlü 
İza rümite tarihan yutabikü vasfehu 
Yüverrihuhu “Hısnun hasinu müesselü”

“Allah’a yemin ederimi ki Kostantiniyye izz-ü-§eref sığınağıdır. Oraya gi
ren bir makam-ı cemile girmig demektir.

Kostantiniyye, Sultan Muhammed Han’ın Dâ-rül hilâfesi etrafmda 
öyle bir hisardır ki umuma şâmildir.

Bu hisarın vasfına mutabık bir tarih kasdederse muhkem (hasîn) sağ
lam ten:^elli bir hisar manâsında olarak onu “ Hisnu hasin-u-müessesl ü” di
ye tarihlemelidir” meâlindedir (2).

(1) M üessel kelim esi altında “ ıSİ* "cüm lesinin  bunun
izahı maksadiyle ilâve edildiğini görüyoruz.

(2 )M üderris baj^ Haznui Tura tarafından m ealen dilim ize çevrilm iştir.



Son tarih olan cümle 882 çıkmaktadır: Esasen bu fetih tarihlerinden 
değildir. Bundan feth tarihi olan 857 yi çıkarıp 25 adedini düşürmek için 
herhalde bir yerde bir ta’miyesi olmalıdır.

AmasyalI Halimi devrin âlimlerinden ve şairlerindendir. Bu kasideye ha
zırladığı muazzam şerhini 882 (1477) de Fâtih’e vermiştir. Bunda kendisinin 
acıklı ve üzücü mâcerâlarmdan da bahsediyor.

Hal’miîinin belki kendisinin veyahut başka birisinin bu tarihinde İs
tanbul “ Fâtih’in Dâr-ül-Hilâfesi” sayılıyor Esasen Fâtih’in sarayındaki 
hususî kütüphanesi için istinsah edilen kitapların zahriyyel erindeki temel
lük kitabelerinin ba’zılarında bir çok ta’zim ve hürmet ifade eden ibâreler 
arasında kendisine “ Halîfe” lâkabı da verilmektedir.

Bu tarih 882 çıktığına göre acabâ İstanbul sûrları fethin akabinde ilk 
Kadi-i belde Molla - Hızır Bey Çelebi’nin zamanında tâmir edildiği gibi 
fetihten 25 sene sonra yeniden takviye edildiği ve yeni ilâveler ve kısım
ların yapılmasına bir işaret olmak üzere izah edebilecek bir durumda ve 
kifâyette olamıyacağımızı bildirmek isterim. Fakat ne de olsa bunu İstan
bul fetih tarihleri arasına almadığı doğru bulduk. Çünkü ebced hisâbiyle 
harflerin rakamları bulunurken tarihin sırf İstanbul Hisarından bahsettiği 
unutulmamalıdır. O zaman bu Molla-Hızır Bey Çelebi’nin Fâtih’e bildirdiği 
İstanbul Hisarının tamamen tâmir edildiği zamana kadar bir tarih de 
olabilir; belki gerek II inci Sultan IVIurad ve gerek Fâtih zamanında Türk
çe ve Arapça tarihler söyliyen değerli âlim Hızır Beye izsfe edilir mütâ
lâasında bulunmiamak da kabil değildir. Yedikule Fâtih zamanında yapıl
mıştır ona olabileceği gibi, Topkapı etrâfına gine Fâtih tarafından 883 de 
itmâm/ edilen iç kale için de söylenmiş telâkki edilebilir. Öyle bile olsa mü- 
teâkip iki tarihle beraber Topkapı sarayı etrafındaki Fâtih sûrunun da ta
rihine sahib oluyoruz demektir. Esasen bu sûrun inşâsından bâhis daha 
başka ufak kayıtlara da rastlanmıştır. Topkapı sarayı sûrunun inşâsı da 
İstanbul şâirlerine bir ilhâm kaynağı olmuş ve Fâtih’in bu yeni karasını 
her vesile ile medh ve senâya gayret etmişlerdir.

II 

MÜSÜL-t HİSN-İ HASÎN

Yine Halimi tarafından İstanbul Hisânna söylenen farsca bir diğer 
tarihin ebcedle 882 çıkan son cümlesidir. Tamamı Halîmî’nin çok mühim

28 —



“Tâiyyet-ül Halîmî maa gerhuhâ” adlı olup Ayasofya kütüphane
sinde N. 4088 de duran eserinin sonunda muhtemelen kendi el yazısiyla 
şöyle yazılıdır ve fâili de bundan sonrakine nazaran kendisidir:

Şah gerd ibtina-i hısn-ı hasın 
Ber havali-i dar-i Illiyyin 
Bende ebyat-i hış gerd beyan 
Her yeki cilvegâh-i hur i-iin 
Geşt tarih ra misal-i vuzuh 
Her yeki müsûl-i hisn-i hasîn

—  Şâh’ dâr-ı Illiyyîn = Saray (1) etrâfında sarp ve müstahkem, kale yap
tı. - Bu - kul da her biri iri karagözlü hûrilerin cilvegahı olan beyitleri 
izhâr-ü-beyân etti. Her bir beyti bu müstahkem kale önünde ta’zimen-ayakta 
durır<aktadır, mânâsına gelen “Müsûlü Hısn-ı Hasîn” bu esere apagık tarih 
olmuştur,, meâlindedir (1).

Arapça kadar mükemmel bir farscaya vâkıf olan ve hattâ bu dilde 
mükemmel bir lügat da yazan Halîmî’nin eserindeki bu tarih manzumesinin 
kendisine aid olabileceği düşünlebilir. Bu tarih‘in de İstanbul fethiyle alâ
kası yoktur amma, Topkapı sarayını yapıldıktan sonra etrâfma inşâ olu
nan iç-sûrun tarihlerinden biridir. Nitekim üstündeki odalar bundan yarım 
asır önce tâmir edileceğine yıktırılarak şimdiki yarım ve çirkin vaziyette 
duran o meşhur Bâb-ı Hümâyûn’un fevkinde devrinin hattatlarından Ali 
ibni Mürid-üs-Süfî hattiyle olan arapça kitabesinde de 883 tarihi okun
maktadır. Bu da 882, bundan bir sene önceki tarihtir. Birincisi Bâb-ıHü- 
mâyûn’un ve üzerindeki muazzam ve âbidevî kasrm, Halîmî’deki bu farsca 
tarih de sürünündür.

—  29 —

■d) M üderris Hazmi Tura ve ressam  M urteza E lker taraflarından mealen dili
mize çevrilm iştir. (Hüsûi) huzurda ayalıta durm ak; benzetm ek manasınadır.



—  30 —

m

HISN-İ HASÎN MüSÛL

Bu tarih de diğer ikisi gibi Şâir Halîmî’nindir. Yine Ayasofya kütüp- 
hânesinde N. 4083 de saklı ve Fâtih’e ithâf edilen “ Tâiyyet-ül-Halîmî maa. 
şerhiha” adlı eserinin sonunda farsca bir kıt’adır ve şöyle yazılıdır.

-c*_5İ yd

U_y  ̂ j j j 's  oLJâ _) J lu l  ı j L

Dârem iimid-i anki be tab-ı kerim-i şah 
İn şerh-i azr hah-i fakır ufted kabul 
K-ender beyan mecâitti-i emsal-ü- tayyibât 
Veender temessüleş şüde hisn-i hasîn müsûl

Meâlen müderris Hazmi Tura’nın tercemesi şudur:

“ Onu umuyorum ki §âh, tab’ı kerîmi ile, özür dileyen fakirin bu şer
hini kabul buyura. Çünkü - bu şerhin - ifâdelerinde toplu meseller ve lâtî- 
feler vardır. Hikâye ve kıssalarında da ayakta duran metîn kal’a gibi tem'- 
siller vardır.” (Yâni mânâyı ifade eden “Hısnı hasîn müsûl” 882, Esere ta
rih vaki, olmuştur.)

Her ne kaidar bu üç tarihin o kadar büyük edebî kıymeti olmadığı mü
tercimi tarafından da bildirilmekte ise de yine İstanbul’da Fâtih’in ilâve o- 
larak tahkim ettirmiş olduğu Bizans sûrlarından hâriç olarak yaptırdığı

Hisarın tarihi sayılabilir. Bu sonuncu da 882 de hem bu kal’a sûrunun ve 
hem de birbirine izâfe edilen teşbihlerle eserinin miüşterek zamanda bit
meleri hasebiyle birlikte tarihi de olmuş demektir.

<1) -“ Dâr-iı İlliyy în ” Cennetteki büyük ve yüksek adamların yeri m ânasına 
geldiğine göre, m ecazen saray olm alıdır.



RUMELİ HİSARI TARİHLERİ





RUMELİ HİSARI TARİHİ

Asırlarca Fâtih’in bizzat bulduğu “Boğazkesen” ismiyle XIX uncu 
asır ortalarına kadar anılan ve Yıldırım Bâyezid’in yaptırdığı Güzelcehisar 
kargısında bulunan Rumelihisar’ına şimdiye kadar mâlûm, “Bünyân-ı Mu- 
hammed Hân” terkibinden başka 856 (1452) de inşâsını bildiren ve ebced 
hisâbiyle tarih çıkan bir ibâre bilmiyorduk. Ahiren Süleymaniye umumî 
kütüphânesinde Dâmâd-İbrahim Paşa kısmında N. 792 de kayıtlı Şemsüd- 
din Mahmud-ül- İsfahânî’ye âit “ Şerh-i Tecrid-i Atîk” kitabmın sonunda 
11,5X17,5 bir sahifede ikisi türkçe, ikisi farsca ve biri arapca olmak tızere 
Rumeli Hisarı inşâsına ait üç beyit, bir kıt’a ve 3 beyitli 5 tarih bulduk:

n̂Âi] 1 1^!
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Beiıa ’s-sultanü haza ’ l-iıisne kafiden 
Li-veclı-il-Miâlik-il-a’la ’r-refi’i 
Fesâre ’lbed’ü yevme ’s-sebti hsjmsen 
Ve işrîne miıı ’eş-şehr-i ’r-rebi’i 
Tekemmele vaste şa’bane ’l-muverrehi 
Bi-avn-il-alim il-mubkı s-seri’i

“ Sultan bu kal’ayı, yüksek ve en yüce mâlik Tanrının memnuniyyetini is- 
tiyerek binâ etti. Başlangıcı Rebî, ayının 25 inci Cumartesi günü oldu. Sür
atli, bâki bırakan, bilgin Allâhm yardımı ile tarihi söylenmiş olan Şa’bâ- 
nın ortasında tamamlandı.” (1).

Bu arapca tarihin son mısr;ınm başındaki (2) çıkınca tam tarih çı
kıyor. Kal’a 25 Rebi’ (ki istidlâlen Rebîül’evvel olması icab ettiği zannın-

(1) Prof. Aiım et Ateş tarafından m eâlen dilimize çevrilm iştir.

F. 3



dayız, burada vezin zaruretinden iîisaltma vardır) Sebt (Cumartesi) gü
nü (1) inşaya başlanıyor ve aynı senenin Şâbanı ortasında bitiyor. Bu ilk 
ihzaî mahiyette hazırlıklar müstesnâ olmak üzere Rumeli Hisarının yapıl
masına başlandığı günü öğreniyoruz. Eğer Rebîül’evvelde ise inşaat tam 
dört ay yirmi günde bitiyor. Eğer Rebiülâhır sayılmak icab ederse üg ay 
yirmi günde sona ermiş oluyor. Esasen tarihlerimiz de kaFanın inşâsı hak
kında o kadar vâzıh bir tarih veremiyorlar. Bu muazzam kal’a dört bu
çuk ayda bile bitirilm;iş olsa müthiş bir sür’attir.

Esasen bu farsca tarih de yukarıdaki arapcayı te’yîd eder mah’ yettc 
alınmalıdır:

II

İptidaeş bist-ü-pencüiM seşt ez şehr-i rebi 
İntiha hem bud der Şaban her du “ mâh-ı hayr”

“ Başlanması Rebi, ayının 25 indedir. Şa’bân ayında hitâm buldu. Bu ayla
rın ikisi de hayırlıdır” meâlindedir.

Burada yine şehr-i rebî’nin 25 ini (2) inşâya mebde’ gösteriyor. “ Mâh-ı 
Hayr” terkibi burada ebcedle tarih çıkıyor.

III

jL t

Geşt tarih-i in hisar lyân
Şah-ı ferrah numud çün “ ruh-i nev”

Rumelihisarı kal’asmın tarihlerinden bir diğeridir. Şu manâsı da pek 
güzeldir:
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(1) Rahm etli K âm il K epecioğiu ’na göre c-ı—ü J jb  A îîâh  Cu^
martesi ve Perşem beyi m übârek kıldı diye hadîs m evcuttur. Bu cihetle es
kiler iğlerine Cumartesi ve Pergeırtbe günlerinden bir gün başlam ağı uğur
lu ve eşref sâat itibâr ederlerdi. Cok defa m,üneccimler de o günlerin  eşref 
sâatlerini bulurlardı.

(2) î.stidlâlen R ebiürevvel .saymaktayız.



Mes’ud pâdişâh “yeni yanak =  ruh-i nev” gösterince, 
bu lıisarm tarihi ayân oldu.

Bunda ikinci mısraın son “ Ruh-i nev” ibâresi ebcedle 856 çıkıyor.

IV

«■ı;!..) <U5'j» A,l

Adm Boğazkesen virüben Han kaFanın 
Tarihin itt(i) “ vakıa İstanbul üstüne”

Bu tarih beytinden Rumehhisarına “ Boğazkesen” ismini bizzat Fâtih Haz
retlerinin verdiği öğrenihyor.

j^-)\ j~=~ y  >;
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Ey ki yaraşur demek bu kal’aya Boğazkesen
Perr-ii balin dölarjeyince ger uça geçmeç geçen 
Bu dürür derbend-i bahreyn bu dürür cisr-ül-balıir 
Bid (i) “ cüîiki mi’ber-î uşşak” ı tarihin sayar

“ Bünyân-ı Muhammedden Hân” ile altıya varan bu Rumelihisarı inşâsına 
söylenen tarihler o zamanın yeni “ Boğazkesen” kal’asının İstanbul fethi 
için ne kadar elzemi olduğunun mühim bir ifâdesi mahiyetindedir. Bu mü
him hâdise memleketimizin her üç dilde manzum  ̂ yazanları arasında ciddî 
bir alâka uyandırmış ve 845 (1441) de Bursa’da Murâdiye medresesinde 
istinsâh olunan bu esere II inci Sultan Murâd’m pek sevdiği oğlu AlâücMin’ 
in 847 (1443) çıkan vefat tarihi:

« c-:» » ^ Der cennet mukîm ibâresile yazıldığı gibi, Tarih-i İsfen- 
diyâr: “ Cennet mekam dâred -  j j ' j  .li,. ” veTarih-i Feth-i
Sinob’da: Fursat bâ Muhammed L 844-855” (1440-
1461) olarak yukarıdakilerle birlikte kaydedilmiştir. Bu son üçü bilâhare 
muhtemelen 865 de okunabilen bir ta’lîk ile yazılmıştır. Fakat üstündeki
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Rumeli tarihleri yapıldığı senelerde hepsi birlikte toplanarak bu sahifeye 
siyah mürekkeple kaydolunmuştur kanaatindeyiz..

Bu tarihleri söyliyenler hakkında hiçbir yerde bir knyda rastlanma
mıştır. İlk arapça tarih manzumesinde son mısrâ’ tam tarih çıkıyor. O za
manda İstanbul’un ilk kadısı olan Molla-Hızır Bey Çelebi’nin tam; mısrâ’- 
dan ilk defa tarih söylediğini kabul ederler am,ma bu mülâhaza ile bunu o 
zâte izafe edebilir miyiz, bilmem. Hâlen Hüsrevpaşa kütüphanesinde bulu
nan Eyübsultan câmii ve medresesi kütüphânesinde N. 90 da kayıtlı eserle 
mevcut Hızır Beyin imzâsını hâvi bir temellük kitabesi yazısiyle bir müşâ- 
behet olabileceği hususunda düşünülebilir. Eğer bu tahakkuk edebilirse 
bütün bunları Hızır Bey yazdı ve buraya kaydetti diyebiliriz.
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YAZILAR, RESİMLER 

VE 

İZAHLARI
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V

F â tih  Hazretlerinin K u r’anı Kerimden bulduğu, Alıırun il)âresi 
bir âyettedir . Ebced lıesabiyle 857 çıkmaktadn'.

(H atta t  Kemal iıattıyle)

Istanbula  diğer bir ta r ih  ibaresi “Beldetün la y y ib e ” Kur'anda 
bir âyettedir . Ebced hesabiyle 857 çiicmaktadır.

(Rahmetli H a tta t  Hacı Nuri halliyle)

V / / V

İstanbul Feth ine 857 cılîan “Avn-i Halik” diğer bir tâ r ih  ibaresi,
(H. K.)
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U 
♦ ♦

♦ ♦

A o
İstanbul Feth ine tâ r ih  (Ahmed M uhtar Paşa - Fethi Celili Kos- 

tantiniyye 1326 eserinden (H, K, hattiyle)

A  O V
İs tanbul Feth ine diğer bir  tS.rih (Veliyüddin K 3191. H. K. H.t.)

A û V

İs tanbul Feth i ta r ih lerinden biri (Talibi Mehmed Efendi ta ra 
fından söylenmiştir. H. K. H.'>
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A û V

İs tanbula  diğer bir ta r ih  mısraı (Sururi mecmuasından II, K. H.)

♦ ♦

AOV

İs tanbul fethine ait tar ih  beyti (Tarihî Urfi yazma nüshasında 
boş bir yerde görüldü H. K. h.)
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İs tanbul Fethi için Fatih in  söylediği (Ahinin) lâfzından en 
güzel tar ih i çıkaran zamanının değerli âlimi ve şairi Molla Hızır 
bey Çelebi,oğlu Molla Sinan(Hoca Paşa)ile bir likte  yemek yerken 

(Resimli gekayik. Hazim K. 1263 Ressam Nakgi Bey eli ile).

A ö V
F atih in  Tablbanesi ustası Mehmed bin Hasan-ül- Ask'-rinin 

İs tanbul fethi için söylediği farsca tar ih in  ebcetle 85Y tarihi 
çıkan ibaresi
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Is tanbulun ilk kaclısı MoJla Hizır Bey Çelebinin Fethi mübin 
için söylediği m eşhur tarihi

m

F atih in  Tabilhânesi ustası Mehmed bin Hasan-ül-Askerî’nin 
İstanbul fethi için söylediği farsca ta r ih  ibâresi

(Esat Ef. K. N. 2974)



« «*

Fethi mübini ve Fâtih  devrini daima yaşayan ve iconuşmaiannda 
hep yaşatan üstad-ı şi’r-ü edeb Yahya Kemal Beyatlı’nm İstanbul 

fethinde Yeniçeri o rta lar ına gazeli
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F â tih  devri âlimlerinden Haliminin İstanbul Hisarı hakkında el- 
yazısiyle tarihi (Ayasofya K. 4088 altında İkinci Sultan Bayczid 
m ühürü  ile)

F â t ih  devri â limlerinden Haliminin İs tanbul Hisarına tarih 
sıkan ibâresi (Metne bakınız)
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F â t ih  devri âlimlerinden Amasyalı Halimi’nin İs tanbul Hisarı
na söylediği diğer farsca tarihi. (Ayasofya K. N. 40SS de kayıtlı 

F â t ih ’e takdim ettiği eserin sonunda el yazısiyle)

Anadolu (Güzelce Hisar) ile Rumeli (Boğazkesen) hisarlarının 
eski bir  hari tada  görülen resimleri
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İstanbul fethine arapca bir ta r ih  söyîiyen devrinin sevilen şâiri 
Veliyüddin zâde Ahmed Paşa (Ali Emiri K. müzesi Aşık Celebi 
isimli Sairler Tezkiresinden.)
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H akkında 856 (1452) de 4 ay 20 günde yapıldığına dair müteiiddid 
tar ih ler  söylenen Fatih in  (Boğazkesen) diye adlandırdığı 

Rumeli Hisarı

Rumeli Hisarının eski bir haritada görülen şematik re;^mi
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Rumeli Hisarı tarihleri (Metne bakınız)
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