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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&uuml;nyada meydana gelen ve b&uuml;y&uuml;k
değişimlere sebep olduğu i&ccedil;in &ccedil;ağ a&ccedil;ıp kapattığı s&ouml;ylenilen bir
&ccedil;ok tarihi olay; aslında insanlığın asıl kaynağını, vazifesini arayışının somutlaşmış halidir.
Kimi zaman b&uuml;y&uuml;k değerlere sahip &ccedil;ıkmayanlara verilen bir ceza, kimi zaman
ise inanmanın ve inandığı şeyi hakim kılmanın verdiği bir mutluluk şeklinde sonu&ccedil;lanan bir
m&uuml;cadelenin &ouml;zetidir. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İşte bu
m&uuml;cadelenin d&ouml;n&uuml;m noktalarından birisi de İstanbul&rsquo;un fethidir
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&uuml;sl&uuml;manlar; Peygamber efendimizin şu
hadisine
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&#1584;&#1614;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;İstanbul elbette feth olunacaktır. Onu
fetheden komutan ne g&uuml;zel bir komutan ve onun askeri ne g&uuml;zel bir askerdir.&rdquo;
&nbsp; &nbsp;nail olabilmek i&ccedil;in Hz. Osman d&ouml;nemiyle birlikte başta
Anadolu&rsquo;nun i&ccedil; kesimlerine (Ankara&rsquo;ya kadar) olmakla birlikte
İstanbul&rsquo;a doğru fetih hareketlerini genişletmişlerdir. Rivayetlere g&ouml;re 29 veya 35 kez
kuşatılmıştır. Emeviler d&ouml;nemiyle başlayan İstanbul&rsquo;un fethi fikri sonu&ccedil;
vermemekle birlikte gittik&ccedil;e olgunlaşmıştır.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bizans sınırında kurulan Osmanlı devleti,
politikasını da Bizans &uuml;zerine belirleyip genişlemeye başlayınca İstanbul&rsquo;un fethi
artık ka&ccedil;ınılmaz olmuştur. İstanbul, M&uuml;sl&uuml;man T&uuml;rk milleti tarafından beş
defa kuşatılmış&shy;tır. Bunlardan ikisi Yıldırım B&acirc;yezid, biri onun şehzadesi Musa
&Ccedil;elebi tarafından olmuş fakat kendilerine fetih m&uuml;yesser olmamıştı.
D&ouml;rd&uuml;nc&uuml; defa Sultan ikinci Murad tarafından yapılan kuşatma da neticesiz
kalmıştı. Hacı Bayram Veli bir g&uuml;n 2. Murat&rsquo;ı ziyarete gittiğinde;&nbsp; Sultan, 2.
Murat, H. Bayram Veli&rsquo;ye; İstan-bul&rsquo;un fethi d&uuml;ş&uuml;ncesini s&ouml;yledi.
&nbsp; O sırada, Fatih dua okunması i&ccedil;in, annesinin kucağında huzura getirilmişti. Hacı
Bayram Veli, &ldquo;O Fetih size m&uuml;yesser değil sultanım, o fetih bu yavruya nasip
olacaktır&rdquo; dediler.Ger&ccedil;ekten de İkinci Mehmed, bu zor işi başaracak ve
&laquo;F&acirc;tih&raquo; unvanını alacaktı. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
İstanbul&rsquo;un fethini hazırlayan bir &ccedil;ok madd&icirc; ve manev&icirc; sebepler vardır
&mdash; Peygamberin İstanbul&rsquo;u fetheden komutan ve askerlere &ouml;vg&uuml;s&uuml;
&mdash; Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantıyı sağlama
&mdash; Taht kavgalarına karışması
&mdash; Bizans&rsquo;ın ha&ccedil;lı seferlerine sebep olması
&mdash; Boğazların ticari &ouml;nemi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kelime karşılığı

olarak kapalılığın giderilmesi, yol g&ouml;sterme, h&uuml;k&uuml;m verme ve zafer ve galibiyet
anlamlarına gelen fetih: İslam&rsquo;ı insanlara ulaştırmak i&ccedil;in İslam&rsquo;la insan
arasındaki engelleri kaldırmak demektir. Bu engellerin kaldırılması hem fizik&icirc; a&ccedil;ıdan
hem de manev&icirc; a&ccedil;ıdan anlaşılmalıdır. Bu anlamıyla fetih g&ouml;n&uuml;llere yol
bulma &ccedil;abasıdır. Savaş, sırf d&uuml;nyevi egemenlik, toprak işgali ve k&ouml;le edinmek
i&ccedil;in yapılan; yıkım, &ouml;l&uuml;m, kan, kıtal &uuml;zerinde y&uuml;kselen bir ameliye
cihad ise, insanlar İslam&rsquo;ı ulaştırmak, yery&uuml;z&uuml;nden zulm&uuml;, fitneyi
kaldırmak i&ccedil;in yapılan her t&uuml;rl&uuml; faaliyettir. Bu sebeple kafirler girdikleri beldeyi
işgal ederler, m&uuml;sl&uuml;manlar ise fethederler. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Fetih; sadece bir beldeyi silahla ele ge&ccedil;irmekten &ouml;te, &ccedil;ok daha derin manalar
ihtiva eder. Bu sebeple hem madd&icirc;, hem de manev&icirc; a&ccedil;ıdan ele alınıp
değerlendirilmelidir.Bir anekdotla Fatih&rsquo;in azim ve kararlılığıyla kısaca y&uuml;ce idealini
tespit etmede yarar vardır. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fatih 1461&rsquo;de
Trabzon&rsquo;un fethine giderken ge&ccedil;it vermez dağları nice g&uuml;&ccedil;l&uuml;klere
katlanarak aştığını g&ouml;ren, Akkoyunlu h&uuml;k&uuml;mdarı Uzun Hasan&rsquo;ın annesi
Sare Hatun: &ldquo;Padişahım bunca zahmet bir kale i&ccedil;in değer mi?&rdquo; deyince,
Fatih&rsquo;in verdiği cevap onun idealinin en g&uuml;zel resmidir. Der ki: &ldquo;Garazımız kale
fethetmek değildir. Bu zahmet din yolundadır. Zira bizim elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu
zahmeti ihtiyar etmezsek bize gazi demek yalan olur.&rdquo;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İstanbul&rsquo;un fethi ile birlikte yıllardır;
k&uuml;fr&uuml;n, rezaletin, zulm&uuml;n, soygunculuğun kanlı pen&ccedil;elerinde inleyen
insanlara huzur ve mutluluk yolu a&ccedil;ılmış, İstanbul&rsquo;a giren Osmanlı askeri Rum
kızları tarafından &ccedil;i&ccedil;eklerle karşılanmış ve halk her t&uuml;rl&uuml; &ccedil;irkinliğin
sembol&uuml; haline gelen &ldquo;Latin serpuşu&rdquo; yerine İslam&rsquo;ın adaletinin simgesi
olan &ldquo;T&uuml;rk Sarığı&rdquo;nı b&uuml;y&uuml;k bir a&ccedil;ık
g&ouml;n&uuml;ll&uuml;l&uuml;kle kabullenmişti. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
İstanbul&rsquo;un fethinde Fatih&rsquo;in şahsiyetinin ve toplumun İslam&icirc; ve ahlak&icirc;
seviyesinin &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k etkisi olmuştur. Doğumundan itibaren fetih ninnileri ile
b&uuml;y&uuml;yen, Molla G&uuml;rani ve Akşemseddin gibi zatların tasarrufunda yetişmiştir.
&nbsp; Molla G&uuml;r&acirc;ni, talebesi Fatih'e dersini vermiş, Fatih'te odasında istirahata
&ccedil;ekilmişti. Hocası bakar ki, Fatihin odasının ışığı yanmakta. O saatte uyuması gereken
Fatih ne yapıyor diye, odaya girer. Niye yatmadın diye sorunca; Fatih şu cevabı verir; "Hocam,
uyuyamayışımın sebebi, t&acirc; Sahabe-i Kir&acirc;am zamanından beri defalarca muhasara
edildiği halde, Kostantiniyye şehri ni&ccedil;in fethedilemiyor? İşte bu gece onun pl&acirc;nlarını
yapmakla meşguld&uuml;m.&rdquo; Bunu duyan molla G&uuml;rani; &ldquo;Evladım bu zafere
kavuşmanı b&uuml;t&uuml;n g&ouml;nl&uuml;mle arzu ediyorum. L&acirc;kin, ben senin
c&acirc;hil bir kumandan değil, &acirc;lim bir kumandan olmanı isterim. Onu fethedecek
kumandan hem &acirc;lim, hem &acirc;dil olacaktır&rdquo; buyurdular.&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Emir Sultan, Somuncu Baba, Molla G&uuml;r&acirc;ni,
Hacı Bayram Veli ve Eşref-i Rum&icirc; gibi zatların Kuran-ı Kerim&rsquo;deki&nbsp;&nbsp;
&ldquo; Beldet&uuml;n tayyibet&uuml;n &rdquo;&nbsp; kelimelerini&nbsp;&nbsp; tahlil ederek,
ebced hesabı ile &ccedil;ıkardıkları tarih 857&rsquo;yi g&ouml;steriyordu. Ve bu sayı, Mil&acirc;di
hesapla 1453 tarihiydi. Kendi zaman dilimlerine rastlamadığı halde, Hacı Bayram Veli ve Emir
Sultan Hazretleri, Fatih&rsquo;ten &ccedil;ok &ouml;nceki yıllarda yaşamalarına rağmen,
&ouml;nceden bu hesapları yapmışlar ve Fatih d&ouml;nemindeki, Allah dostlarına teslim
etmişlerdi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
İstanbul&rsquo;un fethi i&ccedil;in muhasara uzamıştı.&nbsp; Bu esnada, &ucirc;lema boş
durmuyor, fetih manevi olarak destekleniyordu. Evliyalar şehri Bursa&rsquo;dan,

İstanbul&rsquo;un fethine ışık tutan hadisler, tespit edilerek, dualar yapılıyor, Kuran-ı
Kerim&rsquo;den bir ayet keşfediliyordu. Akşemseddin Hazretleri gece &ccedil;adırda,&nbsp;
Fatih Sultan Mehmed&rsquo;e gelerek, e b c e d hesabıyla, Sebe&rsquo; suresinin 15. Ayetini
okuyordu. &#1576;&#1614;&#1604;&#1618;&#1583;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1591;&#1614;&#1610;&#1617;&#1616;&#1576;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1612;
&#1594;&#1614;&#1601;&#1615;&#1608;&#1585;&#1612;&nbsp; &nbsp;&ldquo;İşte hoş bir şehir
ve bağışlayan bir R&acirc;b&rdquo; bu ayetin fethi haber verdiği m&uuml;jdeleniyordu. Uzayan
muhasara ile, sabırsızlaşan Fatih, hocası Akşemseddin&rsquo;e m&uuml;racaat eder.
Akşemseddin ş&ouml;yle der ; &ldquo;Yarın sabah, şu kapıdan (Topkapı) Hisara
y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş ola. İzn-&uuml; H&uuml;da ile B&acirc;bı Zafer fetholunup, ezan sesleri
arasında su&rsquo;run i&ccedil;i dola, g&uuml;n doğmadan gaziler sabah namazını hisar
i&ccedil;inde kılalar&rdquo; diye m&uuml;jdeyi bildiriyordu.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu duygularla Fetih
ger&ccedil;ekleşti. Ulubat&rsquo;lı Hasan tarihte g&ouml;r&uuml;lmemiş fedakarlık &ouml;rnekleri
g&ouml;stererek, diğer yiğitlerle&nbsp; birlikte&nbsp; Bizansın&nbsp; bur&ccedil;larında,&nbsp;
Osmanlının şanlı bayrağını dalgalandırmayı başarmışlardı. Takvimler, 29 Mayıs 1453 tarihi,
g&uuml;nlerden Salı g&uuml;n&uuml;n&uuml; g&ouml;steriyordu. İstanbul&rsquo;a giren
gen&ccedil; padişah, yıkılmaya y&uuml;z tutmuş Ayasofya&rsquo;nın 3 g&uuml;n i&ccedil;inde
Cuma namazı i&ccedil;in hazırlanmasını emretti. Bu emir geceli g&uuml;nd&uuml;zl&uuml;
&ccedil;alışılarak yerine getirildi. 1 Haziran Cuma g&uuml;n&uuml;, İlk Cuma namazı
Ayasofya&rsquo;da kılındı.&nbsp; Bu namazın imamlığını Kostantin&rsquo;i İstanbul yapan Fatih
Sultan Mehmet yapıyordu. Kılınan bu Cuma namazı, İsl&acirc;mın zaferi, Bizans&rsquo;ın
&ccedil;&ouml;k&uuml;ş&uuml; olarak kaynaklara ge&ccedil;ti.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1453 den, 1918 yılına kadar, 465 yıl
M&uuml;sl&uuml;manların hınca hın&ccedil; doldurduğu Ayasofya ş&ouml;yle bir olaya sahne
oldu. Birinci cihan harbi milletimizin aleyhine neticelenmişti. 6 asır i&ccedil;inde namaz kılınan
Ayasofya, kilise yapılmak isteniyordu. O g&uuml;nlerde İstanbul&rsquo;u işgal eden d&uuml;şman
askerleri, Ayasofya&rsquo;yı koruyan Binbaşı Tevfik bey&rsquo;den caminin teslimini istediler.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Binbaşı Tevfik; &ldquo;Buraya giremezsiniz. Burası
benim m&acirc;bedimdir. Girecek olursanız, hepinizi &ouml;ld&uuml;r&uuml;r&uuml;m. Şayet siz
beni &ouml;ld&uuml;r&uuml;rseniz, Caminin k&ouml;şelerine gizlediğim dinamit lokumlarıyla
Ayasofya&rsquo;yı tepenize ge&ccedil;iririm, isterseniz deneyin&rdquo; deyince; d&uuml;şman
askerleri, bu kararlı tutum karşısında, &ccedil;ekip giderler. İstanbul, İşte bu imanla alındı. Bu
imanla g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar korundu. O belde, tarihi ve dini g&uuml;zellikleri
sinesinde saklamaktadır. Tarihimiz boyunca, Evliy&acirc; ve Ş&uuml;hed&acirc; yurdu olarak
kalmış olan İstanbul&rsquo;u, ecdadımızın bize bıraktığı miras doğrultusunda korumak
g&ouml;revimiz olmalıdır Ulubatlı Hasan gibi askere ve alışverişte kardeşini kendisine tercih
edebilecek olgunluğa sahip olan bir topluma emir olan Fatih&rsquo;in başarması Allah
(c.c.)&rsquo;&uuml;n bir l&uuml;tfu olmuştur. Zaten Fatih g&uuml;c&uuml;n&uuml; Allah&rsquo;a
bağlılığından almıştı. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fetihten bahsedip de Ebu
Eyyup El-Ensari&rsquo;yi anmamak ona b&uuml;y&uuml;k haksızlık olur. O bu sevdayı t&uuml;m
h&uuml;crelerinde hissedip, &ouml;mr&uuml;n&uuml;n son baharında bu sevda i&ccedil;in kıtalar
aşmıştı. Hazreti Halid Eb&ucirc; Eyy&ucirc;b el-Ensari Hazretleri, &ccedil;ok yaşlı olmasına
rağmen, ta Yezid&rsquo;in emir olduğu d&ouml;nemlerde İstanbul kapılarına kadar geliyor. O,
Efendimiz Medine&rsquo;ye teşrif ettiğinde evliydi, &ccedil;oluk &ccedil;ocuk sahibiydi. Hz.
Muaviye d&ouml;nemi ve Yezid&rsquo;in kumandanlığı zamanına gelinceye kadar en az 40-50
sene ge&ccedil;mişti. B&uuml;t&uuml;n bunlar nazara alınacak olursa o son savaşa iştirak

ettiğinde en az 75-80 yaşlarındaydı. Bu yaştaki bir insan, yine torunları tarafından atın
&uuml;zerine bindiriliyor ve at &uuml;zerinde t&acirc; İstanbul &ouml;nlerine kadar geliyor. Burada
bir noktaya işarette fayda var. S&ouml;z konusu sahabeler ve benzerleri acaba neyin
peşindeydiler? Onlar hakkında Kur&rsquo;an ve hadislerde nice takdirk&acirc;r ifadeler mevcuttu.
Bizzat Cenabı Hak onlara &ldquo;Ensar veya Muhacir&rdquo; demiş ve tebcil etmişti. Onlar
Tevrat ve İncil&rsquo;de dahi vasıfları sayılan insanlardı. Bununla beraber Allah
Resul&uuml;&rsquo;nden bir s&ouml;z duymuşlardı: &ldquo;İstanbul mutlaka
fethedilecektir&rdquo; diye başlayan bu s&ouml;z&uuml;n sonunda da ş&ouml;yle deniliyordu:
&ldquo;Onu fetheden kumandan ne g&uuml;zel kumandan ve onu fetheden ordu ne g&uuml;zel
ordu!&rdquo; İşte onların b&uuml;t&uuml;n gayesi, Allah Resul&uuml;&rsquo;n&uuml;n
ifadesindeki bu g&uuml;zel orduda sade bir nefer olabilmek ve Allah hoşnutluğunu kazanmaktı.
Bunca tehal&uuml;ke (zorluk ve meşakkat) katlanmalarının başka hi&ccedil;bir sebebi yoktu. Allah
Resul&uuml; İstanbul&rsquo;u fethedecek ordunun Allah katında makbuliyetine işaret ediyor,
onlar da b&ouml;yle bir ordu i&ccedil;inde bulunmak i&ccedil;in &acirc;deta birbirleriyle yarış
ediyorlardı.[7]/sup&gt; EEvet Eb&ucirc; Eyy&ucirc;b el-Ensari Hazretlerinin derdi de buydu.
O&rsquo;nun i&ccedil;in t&acirc; Medine&rsquo;den kalkmış ve İstanbul &ouml;nlerine kadar
gelmişti. Aylar, haftalar ge&ccedil;miş fakat fetih m&uuml;yesser olmamıştı. Şimdi ise O, yorgun
ve bitkin bir halde &ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; beklemekte. Herhalde b&uuml;t&uuml;n
hastalığı s&uuml;resince, en &ccedil;ok tekrar ettiği şey: &ldquo;Fetihten ne haber?&rdquo;
s&ouml;z&uuml;yd&uuml;. Nihayet &ouml;l&uuml;m ruhunu sarınca, ordu kumandanı soruyor:
&ldquo;Ey Allah&rsquo;ın Peygamberinin Sahabesi, bir isteğin var mı, yerine getirelim?&rdquo;
diyor. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eb&ucirc; Eyy&ucirc;b el-Ensari Hazretleri de
&ldquo;Beni alın g&ouml;t&uuml;rebildiğiniz kadar ileriye g&ouml;t&uuml;r&uuml;n. Hatta imkan
varsa surların i&ccedil;ine girin ve beni oraya g&ouml;m&uuml;n! Biz İstanbul&rsquo;u fethetmek
i&ccedil;in geldik, ama bana nasip değil. Ne var ki bir g&uuml;n Efendimizin bu haberi mutlaka
&ccedil;ıkacak ve bu m&uuml;jdesi mutlaka tahakkuk edecektir. Ben burada
g&ouml;m&uuml;l&uuml; olayım. Yanı başımdan ge&ccedil;en İslam s&uuml;varilerinin
kılı&ccedil;larının, kalkanlarının şakırtılarını işitmek hoşuma gider. Bırakın hi&ccedil; olmazsa o
leventlerin seslerini duyayım.&rdquo; Diyor. Aradan 5-6 asır ge&ccedil;iyor, Cenabı Hak o
muştuyu, yağız T&uuml;rk Levendi, 22 yaşındaki Hz. Fatih&rsquo;e nasip ve m&uuml;yesser
ediyor. &Ccedil;ağ a&ccedil;ma-kapama, Nebinin iltifatına mazhar olma, Avrupa&rsquo;ya
a&ccedil;ılacak Hayber kapısı gibi demir kapıyı kırma ve Muhammedi ruhu tastamam temsil etme,
kaderin tatlı cilvesi ona nasip oluyor. Allah&rsquo;ın takdiri ya; adı bile Mehmet, yani Muhammed
Fatih olmuştur. Evet O, Muhammediliği adet&acirc; bir Mehdi mahiyetinde temsil etmiştir. Eba
Eyy&ucirc;b-el Ensari Hazretlerinin duyduğu n&acirc;ra, Fatih&rsquo;in n&acirc;rası ve takdirle
karşılayıp &ldquo;Hoş geldiniz&rdquo; dediği ordu da onun ordusudur. Kuşatma Esnasında Ebu
Eyy&uuml;b el-Ensari (r.a.)'nin İstanbul kuşatması esnasında
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1616;&#1602;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1601;&#1616;&#1609; &#1587;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616; &#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1615;&#1604;&#1618;&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1614;&#1610;&#1618;&#1583;&#1616;&#1610;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1578;&#1617;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1615;&#1603;&#1614;&#15
77;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1581;&#1618;&#1587;&#1616;&#1606;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614;
&#1610;&#1615;&#1581;&#1616;&#1576;&#1617;&#1615;

&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1581;&#1618;&#1587;&#1616;&#1606;&#1616;&#16
10;&#1606;&#1614; &nbsp;"Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın"
[8] ayeti m&uuml;nasebetiyle beyan buyurduğu hakikat her zaman şay&acirc;n-ı m&uuml;talaa
olmalıdır. Kuşatma esnasında bir kısım askerler, kendilerini g&ouml;z g&ouml;re g&ouml;re
&ouml;l&uuml;me atan arkadaşlarına: "Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın." ayetini
okuyarak onları uyarırlar. Bunun &uuml;zerine Mihmandar-ı asul Ebu Eyy&uuml;b Hazretleri "ayeti
doğru okuyor, fakat yanlış tevil ediyorsunuz" der. Ve devamla "biz Ensar topluluğu, Mekke
fethinden sonra "artık İslam aziz oldu, biz de mal varlığımızı muhacirin ile paylaşmış,
bah&ccedil;elerimizi bağlarımızı ihmal etmiştik, şimdi biraz da kendi başımızın &ccedil;aresine
bakalım" dedik. O esnada bu ayet nazil oldu. Yani "mallarınızı Allah yolunda infak edin. İnfak
etmemek suretiyle kendinizi, kendi ellerinizle tehlikeye atmayın."
G&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi Kur'an'ın beyanıyla, b&ouml;ylesi d&uuml;ş&uuml;nceler de
bir imtihan sayılabiliyor.[9] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ne var ki hem
d&uuml;nyada hem de kendi tarihimizde bu derece &ouml;nemli olan İstanbul&rsquo;un fethi
layıkı ile değerlendirilip kıymet ve değeri bilinemiyor. Zamanlarının bir &ccedil;oğunu
g&uuml;n&uuml;birlik eğlenceler peşinde ge&ccedil;iren Fatih&rsquo;in torunlarının(!) 29 Mayıs
Fetih tarihinden haberleri bile olmuyor. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İstanbul
fethedildikten sonra hi&ccedil;bir şey eskisinden k&ouml;t&uuml; değildi. Eski adına ne varsa
karalanmadı, k&uuml;fredilmedi. Bizansın mezarlarındaki kemiklerin &uuml;lke dışına atılmasını
teklif etmedi kimse. Ne halkın malına el kondu, ne bu insanlar k&ouml;leleştirildi. Ne canlarına
kastedildi, ne de dinlerine m&uuml;dahale edildi. Sadece zul&uuml;m kaldırıldı, zalimler
cezalandırıldı. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu bir fetihti
işgal değil. Bir intikam ve nefret num&ucirc;nesi değil merhamet neticesiydi. Fetih y&uuml;reklere
giden bir yoldu. Fatih ise bu yolun yolcusu... Kaynak&ccedil;a: &nbsp; 1- II. Uluslararası
İstanbul&rsquo;un Fethi Konferansı (30-31 Mayıs - 1-9 Haziran) 2- Osmanlı Ansiklopedisi,
Ağa&ccedil; Yayınları 3- Osmanlı Tarihi, İ. Hakkı Uzun&ccedil;arşılı 4- Osmanlı Tarihi, Hammer 5T&uuml;rk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Osman Turan 6- Abdullah Faruk Fetih isimli
makalesi 7-Asrın Getirdiği Teredd&uuml;tler-IV
8- Bakara Suresi, 2-195
&nbsp; 9- Mehmet KANTARCI İstanbul ve fatih isimli makalesi
islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler

