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KURUCU VE I.ESKILATqI BUYUK TURr{ Htir{.UivrDARl
F'ATIH STILTAN MEHMET

Prof . Tayvib Giilibilgin

Trirkiye Devletinin kuruluqunda osmanogullarr rlanedanrna
mensull bazr huktimdarlarrn briyrik roir,i ve mevkii olmusiur. Tarihi
hadisejc'ri gahrslarrn ve hrikrimdarlarin bir eseri gibi terakki etmek
ve en mrihim 6mili baqta bulunanlarda ve onlann Eu veya bu ttirhi
hareketinde aramak ne kadar do$ru degilse, hrikrimdarrann lcltin-.i
ve ehernmiyeilerini tamamen inkAr etmek de o derece yanhq bir
gdrr.iqtiir. Bu itibaria osmanh Devletinin kuruluq ve yrikseriq devir-
lerinde bazr padigahlarin enerjik ve dinamik qahsiyetleri Trirkiye
tarihinin seyrincie, umumi akrqrnda sosyal, ekonomik ve dini amri-
lerle birlikte hat;rlanrlmasr ve dogru bir qekilde izah edihnesi lizrm
gelen mevzulardrr.

Bilhassa Osmanh Tiirkliigrinrin tarihinde, yrikselig devrini ken-
disi ile baqla'Lrnayr itibar ettiginriz Fatiir suitan Mehmecl'e claha bi.ir-
yiik bir yer aylrmak icabeder. Bu, oyle bir gahsiyettir ki, yaptiklan
ve brraktrklarr ile hem Tr.irkiye tarihinde bir Fatih, bir kurucu ve
ieqkiiAtcrlrk vasfiyle mumtaz bir mevki iggal eder, hem de di-inya ta-
rihinde, bir gok bakrmlardan, buyuk bir ehemmiyet taqrr.

Gergekten, yalnrz istanbul'u almasi, britrin Orta Qa$ boyunca ek-
seriya en kudretli $ark htristiyanh$r devleti olarak gorrineu Bizans
imparatorluSunu inkrraza u$ratmasr bakimrndan bile, rizerind.e clu-
ruirnasr icabeden Fatih Sultan Mehmet, her zaman aiAka ve dikkati
uzerine qekmig, hakkrnda uzun uzun tetkikler yaptlmiq bir kimse-
dir. Nitekim istanbul Fethinin beq yrizrincii ytldontimr.i rrriinasebetir'-
le, br-r tarihten ijnce ve sonra bu mevzuu Llzun zan)an ilmi ve tarihi
bir aktriaiite almrq, gerek memlei<etimizde gerek milletlerarasr tarih
edebiya.trnda bu hususta etritler, mono$rafiler ve tenkitler intiEar et-
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inigtir ve hali etmektedir, tr<ongrelerde tetkik ve t:rlttqma l<ottusu

y':rpr lrn rqtr r:.

ilr-r.qiirr bu fethiil 511 irrci I'rld.dntinurlde de brt mevztlt-tn bugiin-

]<u ve yannki nesiller igin daima iglenmeye ve rizerinde durulmaya

]]i]mzet bir konu oldusr-rnu hatrrlamamrz ve tel<r;rriam:rmtz bu yu::-

clendir'. Qunku, Fatih'i ve o devri .iyice tanrmak ve bilmak her cen-

hesi i1e aydrnlatmak bizim igin hayati bir zarurettir. o, bizim miili
tarihimizi alakadar ettigi, devletimizin kuruculanndan bulundu$u

iqin bizim tarafrmtzdan cl-aha qok konuqulmaya, incelenmeye ve tantn-

ma;la muhtag bir gahsiyet, milli bir kahramandtr'. Btt osmanh Tiirk
trliikr-imdannrn btiyiik icraatt, dunya tarihinde geniq ve derin izler

brrakan eserleri vardrr.osmanlt Turklu$uniin tarihinde oyle Eerefii

sahifeler aqmtg, devletimizin kokleqmesi ve ebedileqtnesine oyle qu-

iirlu adrmlar atmrgtrr ki, onu butun hususiyetleri ile tebcii etrnek

ve tarihimizde, cemiyetimizde ona layrk yeri tayii-i ve tesbit etmek

ve buutt vermek vazifemizdir'
Do$u ve Batr Avrupa'yr butun hayatr ve saltanatr boyunce"' ie-

ferleri, futfihati, harekAt ve iclaatr ile mritemadiyen meqgul eden

Fatih Sultan Mehmet, Bizans imperatorlugu meselesini, astrlk bir

mesele olarak selefinden devir ve teslim aldikt:'ln sonra' krsa bir za-

manda bu iqi arzl-lsu veqhile devletinin hayati menfaatlerinin emret-

tigi qekilde halledivermiqti.
istanbul,un zaptr bu imparatorlu$un merkezinin ve son kalesi-

nin kaybedilmesinden baqka bizzat devietin de hayatrna son veren

bir hadise olmugtu. Fakat, br-r mrihim tarihi hadisenin yanm asir-

dan fazla bir zamanhk oyle bir evveliyatt vardt ve sonra da impe-

ratorlusun tasfiyesi ve onun varisi olmanin tevlit ettigi ilyle mese-

leler grkmiqtrr ki, Fatih sultan Mehmet, ister ytikseline devrine gi-

,"r, ylrri bir Imperium'un hr.ikumdarr olsu,n, ister Bizans imper"t-

torlarrnrn idare ve siyasetlerini,bazr mevzu ve sahalarda, devam et-

tirmek luzumunu hisseden birisi butunsun, fetihten sonra da' eks:-

liya karqtsrnda bir bizans meselesini gormiiqtii'

Nasil ki, osmanlt Devletinin kuruluqu devrinde, daima bir bi-

zans problemi mevcut olmuq, munasebetler hangi qekil ve rengi ahr-

sa alsrniar, siyasi, askeri' sosval ve ekonomik temaslar devam et-

miqti:
Yrlcl"rrlm Beyazrt 1396 da Istaubul'u almak igin ciddi tasavvnrl''l-

ragirigtigiveimparatorateslinrtekiifindebtrlundusuzamaTldabu
temaslar kuvvetli bir derecede idi. Ve Bizans'tn mukadderatt, Avru-

llanrn bu rnemlekete yardtm ve alAkaslndan fazla' bu Turl< hukum-
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da'nrn probiemi qozmek hususu-'claki .zmi'in der:ecesine ba$lr go-
rlintiyor:du O zanurtt Cstlairir mem]eiietlcrincle'l<i l-riilrin kadrlara,
"DanjLlkr.ifur Kostant:ruiye r-izerine te_.r",eccuh-i hiirnayinum v6ki oldu
timittir ki iptidasr Mahmud ve intihasi fetihre mes,ut ola,, diye fer-
manlar gonderen Yrrd.rrrm Beyazrd sonradan, belki sadrazami Qan-darh Ali Paqanrn ta.vsiyelerine uyarak ve gavretinin Balkanrarda ve
Anadolu:da teksifini uygun gcirerek, belki de bir batr tarihgisinin
dedigi gibi, deniz hal<imiyetini temin etmeden istanbui'u elinde tut_
maya muktedir olamryaca$rnr driqrinerek, iqi, istikbale brrakmigtr ve
meselenin k:rt'i qekilcie halli, arada bununla ilgili muhtelif hadiseler
cere)an ettikten sonra, yarlm asrrhk bir teehhrirle, Fatih sultan
Mehmed'in enerjik iradesine kalmrgtr. Fatih suttan Mehmed, her qey-
den ewel, mrikemmel bir harp adamr vasfrnr gosterir.

istanbul''n fethi esnasrrid,aki azim ve €{ayreti, dahiydne fikirle-
ri, Belgrad Muhasar-asl srrasrndaki qecaati ve ordusuna nr-imuriei im-
tisal oluqu, Mora kareierinin fethinde, yayga muhasarasr'da se'k
ve idare ettigi her harekette cesaretin, mukavemetin ve kah-
ramanli$rn binbir misalini vermesi bunun birer delilid.ir. sade kal,e_
ier fethi defJil, aynr zamanda ordura. 

'ra$lup 
etmek igin, clerin ve

q'imulhi gaye ve hedefierin tahakkr-iku u-$runda katranmacrs.r me-
qakkat ve zahmet yoktu. Hareket cltistum qoyie idi:

"seyfi isiam be'irn elimdedir. Egc-r bu megakkaflere katlanmr-
yacak olursam gazi unvanrna mristahak oramam, yarln huzur-u rab-
brilAleminde duqarr mahcubiyet olurum". Fatih aynr zamanda, si-
yasi gorriqtl kuvvetli ve nafiz oian bir hulrrimdar vasfrndadrr. istan-
bul'u zaptettikten sonril, bu qehirdeki bizans saj<inlerinin britr.in var-
irklanrra sahip oiarak yaqayabilmelelini. daha once vaptr$r vaailara
uygun olarak kabul ve temin etmesi, onlann padiqahrn golgesi altrnda
atalarrnin tannsina bundan sonra d.a ibadete cievamlannr sa$lamasr,
hilasa kendi yurdunda kole degil fakat vatandaq istemesi bunu goste-
riyordu. Paleolo$ llAnedanrnrn daha sonra d.a Thomas ve Dimitrius'un
Mora'da hakimiyetierine devam etmesi bu zihniyetin bir neticesi idi.
Fatih'in, Bizans Devletinin hayatrna son vermesini, asrrlardan beri
Trirkler ve rumlar arasrnda husule geren yaklasma ve kaynaqmanrn,
hadiseierin ve askeri-siyasi, iktisadi qarilarrn tabii bir neticesi olarak
ve bu stratejik bolgeyi osmanh derrleti hakimiyeti altrnda birlegtir-
mesi qeklinde telakki eden tarih goniqri gok kuvveili delillere dayan-
maktadrr. Bu Trirk padiqahrnrn, istanbul'u fethettikten sonra patrik-
haneyi yeniden tesis ile ortodoks ahaliye mezhep ve vicdan hiirriye-
tini tanrdrgr, gerek kendisinin gerek halefrerinin idaresi altrnda qark
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ki, bunu 1459 hadiselerinde g.rrmek mrimkrindr-i. iqte l.atih'in istair-
bul'u zaptrnr mr.iteal<rp, birbirini takiben srrbistan'a seferler yapa-
rak sonrrnda bu iqi t:rsfiye etrnt:si br-i v.zi.yeilerin t*bii bir" 

'eticesisayrlabilirdi. Bundan sonra, Srrp kilisesi de, rurn kilisesi gibi, tegkila-
ttnr muhafaza ve vazifesini icra etmek, mevcudiyetini idame husu-
sunda daima Trirk devleti ile bir anlaqma tesisine gahqmrqtr. Ayrrr
suretle, srrphlar', imparatorlu$un askeri ve idari teqkilatrnda asrr-
lar"ca mriddet mevkilerini muhafaza etmiqlerdi. Fatih sultan Meh-
med, Balkanlarda devletin emniyetini runa ve sava nehirlerinde
gdrdri$rinri ve bu nehirlerin beri tarafrnda kayrtsrz ve gartsrz vassal
beylerin bulunmasrnr istedigi igindir ki, bu memlekeileri en mr.isait
ve en h-izumlu bir zamanda imparatorlu$a ilhak etmek siyasetini
gritmriqtiir. Bu sene de, Arnavutluk'ta vaziyet aqagi yukari boyledir.
ve buralarda osmanh hakimiyeti mutlak bir qekilde teessris edince
orta ve batr Avrupada da heyecan ve telaq artmrqtr. Bir batih tarihEi
bu hissiyatr bir endiqe geklinde qoyle ifadelendirmektedir:

"Trirkler simdi britun Avrupa'nrn en mrihim bir problemi haline
geldi. Avrupa, dirgar oldugu korku sebebiyle, her grin istemiyerek
ona teveccrih etmekte ve bu andan itibaren ona daima briyrik bir dik-
kat atfolunmaktadrr. Fatih sultan Mehmed'in disiplinli idaresinde
ve mrisliimanlrdrn miittehit, ahlaki birliginde gizlenen kuwet ancak
qimdi keqfedilmigtir. Artrk geg kahndrgr zaman, Bizans imparatorlu-
gunun ve kudretinin varisi olan, Trirkler Avrupa siyasetinin kuclretli
bir Azasr haline gelmigler.dir".

Bu hiikrimlerde briyrik bir isabet payr bulundugu aqikardrr. Di-
$er bazr izahla'n, mesela, Fatih'in zaferierini' qimal yollarrnr, Ka-
radeniz yolunu cenevizlere, Antalya yoilarrnr venediklitere kapadrqr,
Avrupa'nrn Do$u ile ticari mrinasebeilerine sekte verdisi yolunda
otedenberi ileri sr.irr.ilen bir gonigiin yanr srra, maruf bir Romen te-
rihgisinin gu gorLigri rizerinde de durmak gerekir: o der ki: ,,istan-
bul rrirklerin eline gecince, btiyrik bir imparatorlugun merkezi oldu,
bu devletin hududu Tuna'dan Nil'e Frrat'tan Adriyatik'e kadar geniq-
ledi. Payitahtm son iki asrr boyunca o kadar azalan,ahalisi, fetihten
sonra, srir'atle arttr. imparatorluk merkezi olan istanbul igin hakiki
restorasyon, buraya iznik imparatorunun, Miqel paleoloEun avdeti
deSil, fakat Fatih'in giriqi oldu". Filhakika, qekil ve tepkisi ne olur-
sa olsun, Fatih Sultan Mehmet, Avrupa iqin mrihim bir mevzu idi ve
hareketieri Batr dr-inyasrnr muitemadiyen ve yakrndan alAkad.ar et-
mekte idi. o da, Avrupa'nln en qok temas ettigi miiletrerinin denizci
ve denizlere hdkim milletler oldupunu, bunlann ise hrikrim ve nrifuz-

r-



lartnrn her tai'afta cari bu|-rndufrr-inu, bilhassir Venediklilerin donan-
malarr sayesinde deniz hikimi"r'etrni elde ed-^rek Akdeniz adalartni
elierine geqirdiklerini ve Anadolu-Rumeli sahillerirideki Turir rnem-
leketlerine de zaman zarnan zarar verdiklerini gorliyordu. Bunun igin
buyiil< bir donanma teqkili, deniz hAkimiyetini ele almasr ve denizci
clevlei.lerin -vakrn dogudaki kuvvetlerine bir darbe indirmek sule-
tiyle insiyatifi bu sahada da eline almavt istemesi siyasetinin arra
plensiplerinden biri oldu ve aldr$r geniq ve Erimuilti tedbirler saye-
sinde bu fikrini saltanatin sonlanna dogru l<rsmen tahakkuk ettirdi.

F atih'in Anadolu'da tAkip ettigi siyaset Osmanh idaresi altrnda
T'rirk vahdetini kurm;iktr ve varmak istedi$i srnir da hig olmazs:r
Frrat nehiri idi. IsfendiyarzAde isinail Beyden Sinob'u, ve kardegi
Krzrl Ahmed'den l{astamonu'ylr almasr, Karaman memieketlerini ey-
velA himAyesi altrna sonra da dogrudan dogruya idaresi alttna alma-
sr bu maksadrn teminine matfif idi.

l\{emleketlerini ellerinden aldrgr beylere Rumeli'de mukabilinde
sancak vermeyi de ihmal etmezdi. ismail Beye Vize'de, AlAiye'de bu-
lunan son Selguklu Beyi Krhgarslan Bey'e Giimrilcrine'de toprak v:r-
miq ve kend.iierini serbest brrakmrgtr. Esasen Osmanh Devletinin tA
otedenberi tatbik etti$i bir kolinizasyon siyaseti varCrr ki, Anado-
lu'nun muayyen mrntakaiarrndan nakilleri kolay olan Trirkmen ce-
maatlerini, yoruk kabiielerini Rumeli'ye geqirmek, orada onlara bazr
askeri vazifeler mukabiiinde yaylak ve krqlaklar vererek Balkan Ya-
nmadasrnrn trirklegmesine gallqmak bu siyasetin bir veghesi idi. Qrk
evvellerinden baglayarak zaman zamarl bu gibi gogebe Trirkmen boy
oymai<lar:rnrn Makedonya, Trakya ve Bulgaristan'da iskAn ediimeleri,
Anadolu Trirl< Feodal beylerinin btLralarda yerleqtirilmeleri ile de
takviye edilmiq buiunuyoldu. tr'atih Devrinde cie bu toprakiarda 5,urt
tutan Gaziler bundan sonra asrrlarca mriddet imparatorlugun askeri
ve idari vazifelerinde trirhi trirhi hizmet ve vazife alan Trirk-islim
tabakasrnr teql<il etmiqierdir. Diger tai:aftan, Fatih'in teqkilAtgi ve
kurucu vasrflarrnr bize gosteren di$er bir cephesi de o devirde tatbik
edilen umumi imAr ve kolonizasyon hareketleridir. Bilhassa ehem-
miyet verdigi gey istanbul'un qenlenmesi idi. Daha ilk zamanlarCan
itibalen fcthedilen bir qok yerlerin ahalisinin riEte biri istanbul /e
civarina nakledilmiqti. Srrbistan'dan, Mora'dan, Kefe'den veya Kara-
man memleketlerinden bir gok ahali istanbul'a gelip yerleqmiqlerdi.
Padiqah Dursun Beyin ifadesiyle, bu qehiri "ekalimi ber ri bahr me-
kalidine miftah olma$a dahi kabil ve mrinasip" bulmuq "vrizerA ,'e

rimerasrna ve kullarina i1Am,, ederek "minba'd tahtim istanbul'dur"
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paratorlu$un askeri
,Ie alait '1'u1k-lslam

ttih'in tegkilAtqi ve
de o devirde tatbik
lir. Bilhassa ehem-
ha ilk zamanlarCan

;te biri istanbul ,re

.efe'den veya Kara-
;elip yerleqmiqlerdi.
imi ber u bahr me-
bulmus "vLizerA ,'e
rhtim istanbul'dnr"
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demiq ve bu'a'rri.in-ri. ve tezyi'ine giriqmi;ti. Bu hususta ardr$r ted-birleri a'latan rnii'e'rihimiz, irer'1'arl.rftan zengin. fakir trrr gok kim_senin gelerek ev,er 'e saLiryla. yapl;rkrarr,,,r,, yirr* i,ernleketin clige'kciqeleri'clen gele' "mutemew' y6ni tacirlerin gayretleriyle,, ari be-zatistan ve garqrla. ve pazargahrar ve Ayerde 
"" ;;;;icirr,rasi te._vansaraylal da yaptrriidr$'rni bildirir vibtzzat r."r,rairir.,lr.=.te amucaslCebe Ali bevle biriikte, istanbul,a ilk gelerek yerlegenlerin hriviyetve emidkini l<avrt ve tahlire memul edilcti$i ae ilave eyler.

,^,""L"1i1'il ;ulr;su 
ite birtitite Osmanir ritkesinde vJ cemiyetirrde

:"1::tr*r,:,]].lr,fuSunriSr-in 
de inkiqaf ettigi ve bu devir ilmi faaliyet_rel'rn, Hukumcrrrin ilme karqr gosterciigi alaka ve himavenin, ha.eketnoktasr oldugu gonitmekteciir.

Fatih bir taraftan rn:rdcri medeniyet ve rimra' sahasr'da gayr€t-ler sa'federke', di$er yancrar bir kanun aciamr olciu$unu, devrincretedvin edilen irk "Kanunname-i Ar-i osman', r ire tarih sahnesiniegorLindu$rinri goste'irken, bir taraftan cla ilim, feisefe ve san,at ha-re"l<etlerine en buyrik onen"ri vermekte, boq zama'la.ni derima irim
l.O,:ll]":,tt:l]t- y" fetsefe meseteteri r,izerincle mrinakaqa ile gesir_meKie rcrr. l,e'rincre oru' tegviki ile Dosu,dan Batr'dan bir gok irimve {elsefe eserrerinin tercuirrereri'e uiriqirmesi, Batrh rneg,hur sanat-karra' saravrnda topJamas, 

"""" 
-;*r:";^;;;lr;;;;;;,,"iir", 

qahidi_dirlei. Br'r harekeilerircie samimi ve buyiik torera'sr onu pek qok he-leflerinden ve seleflerinclen ayrran ve mritenrayiz biilo"*iu grkaranmeziyetleri olmuqtur.
Fatih htikrimdar ve devret reisi orarak ere Tirninca go^ilur ki,dev.inin en briyrii< qahsiyetleri ire boy orguqecek rze hatta onrara ris-tiin durumda bir hukuindardrr. Ne impai.:rtor Frederik, ne MacarKrair I(orvin Maty:rq, ne Leh Kra' yagellon Kazimir ne de digerItalyan prens ve hiikLimclarrarr Fatih qaprnda kimseler degilrerdir.Buniardan bazilarr 

'e 
ararrarrnda berzer noktarar vardrr. Mesera

Matyaq da Fatih gibi rnilli bir siyaset takip ve memreketi dahilindebirli[i temin eder. F]oransa Dukasr Lorenzo Mediqi de ].atih gibiilim ve san'at sahibidir'. Bir ronesans hr-ikr.imdardrr. Fakat Fatih,in
haiz oldugu britrin meziysflsli bir arada nefsinde toplayan devrinin
baqka bir hukrimda. yok gibicrir. Bu briyr,ik rrirk hrikuimda.nr, dev-letimizin banilerinden ve Trirr<rilgtin mefahirinden oran Fatih surtan
Mehmed'i istanbul'u fethi'in 50g inci yrrdonr-imrinde, britrin mr_istes-
na vasrf ve meziyeileri ire bir defa daha hatrrrarken hatrrasrnr taziz
etrneyi rirk universitelerinin ve Ttirk tarihgilerinin en birinci va_
zifesi sayar, sozlerime buradar nihayet veririm.


