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BURSA TÜRK OCAĞI ULUSLARARASI
16.TÜYAP KİTAP FUARINDA

NEVRUZ

Bir Nevruz bayramını daha yeni diriliş-
ler heyecanıyla kutladık. Türk Devletleri-
nin hepsi de bizden çok daha heyecanlı 
ve kapsamlı olarak kutlamalar yaptılar. 
Hatta Türk olmayan ama kendi mitleri 
açısından bu bayramı kutlayan İran gibi 
ülkelerin halkının bayramlarını kutlamak 
da boynumuzun borcu. Ancak hatırlama-
mız gereken birileri daha var onlar da 
kendi devleti olmayan ve başka milletlerin 
yönetimi altındaki Türkler. Umarım bir gün 
onların da kendi egemen devletleri yöneti-
minde ortak bayramımızı kutladıklarını 
görmek nasip olur. Bizim işimiz unutma-
mak, unutturmamak ve asla vaz geçme-
mek. İçimden geçenleri onların ağzından 
bir şiir ile ifade etmeye çalıştım. Umarın 
beğenirsiniz.

Prof. Dr. Selçuk KIRLI
Türk Ocakları Derneği
Bursa Şubesi Başkanı
kselcuk@uludag.edu.tr

DEVAMI 2’DE

Ocağımız 2016 ve 2017 yıllarında olduğu gibi 2018 de de 16. Uluslararası 
Bursa Tüyap Kitap Fuarında ki standıyla okur severleriyle buluştu.

DEVAMI 3’TE

S
tandda Ocağın yayınları ile birlik-
te Servet Somuncuoğlu’nun, Nezaket 
Özdemir’in , Suzan Çataloluk’un kitap-
ları da raflarda yerlerini aldı.

Bursa Türk Ocağı’nın çocuklarımız için 
hazırlayıp küçük okurlarına ve velilere ücret-
siz olarak dağıttığı 24 sayfalık YAVRUTÜRK 
adlı çalışma da takdir gördü.

18 Mart 2018 Pazar günü de Standımız da 
kitabını imzalayan bir konuğu vardı.

Bursa Türk Ocağı’nın 12. Yayımı KÖKLER-
DEN KANATLARA KADAR adlı eserin Kırgız 
Devlet Halk Şairi ve aynı zamanda Türksoy’un 
Ankara’da ki Kırgızistan temsilcisi KOJOGELDİ 
KULUEV okur severleriyle buluştu.

Sayın KULUEV torunu, kızı ve eşi ile katıl-
dığı programda Ocak yöneticilerine getirdi-
ği hediyeleri takdim etti. Aynı günün akşamı 
Bursa’dan Ankara’da ki görevine dönen 
KOJOGELDİ bey arkasında Türk Dünyasına 
birlik mesajları veren bir şair izlenimi bıraktı.
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NEVRUZ
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Ayrı kalan kardeşten
Umursamıyorum sanma, gözlerimden akan kan.
İlk ışıklarla başladım, geceye döndü zaman.
Ölesiye bekledim dalgalanan ay yıldızı,
Göremedim, gözyaşlarım onun için kırmızı.

Bembeyaz gömleğim damlalarla kızıla döndü,
Düşmanın kurşunları üstüne al güller ördü.
Şansıma arada ak bir hilal kalırsa eğer,
Bu kefene sarılmak tüm çektiklerime değer.

Hilalin tam karşısında bir de yıldız isterim,
Sevgilimle sarmaş dolaş mutluluğa giderim.
Yeter ki böyle olsun, dağılır gamım-kederim.
Sadece hafif sitemle nerelerdesin? Derim.

Vefasına güvendiğim, yüzünü özlediğim,
Lisanına kurban olup, yolunu gözlediğim.
Dardayım bilmez misin? Çağırırım duymaz mısın?
Hiç değilse uzaktan gönlümü alamaz mısın?

Bilirim geleceksin ama bugün ama yarın,
Bir önemi kalmayacak zorda geçen yılların.
Şimdi uygun değil ise geç kaldım diye yılma,
Ne olur, bizi unutup umudumuzu kırma.

Boynum bükük olabilir ama teslim olmadım,
İleri sürülen süslü yalanlara kanmadım.
Kurtların yurdunda çakalları asla gezdirmem,
Göz kırpmadan can veririm, bayrağımı ezdirmem.

Gün olur tan ağarır ve aydınlanır ufuklar,
Çabucak kaybolur yüreklerdeki burukluklar.
Göz göz olmuş yaralarımı sarmaya gelirsin,
Sakın güvensiz olma: “Türk beklenendir” bilirsin.

NEVRUZ BAYRAMI KUTLANDI

İ
lk Tören 21 Mart 2018 günü Heykel 
Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Şube 
Başkanımız Prof.Dr. Selçuk Kırlı günün 
anlamını belirtir konuşmasından sonra 
katılımcılar Heykel’den Kutlamaların 

eğlence bölümünün yapılacağı Kent Meyda-
nına yürüyüş korteji oluşturarak hareket 
ettiler.

Kent Meydanında ki programa halkın 
yoğun katılımı da dikkat çekti. Nevruz 
ayrıca Uludağ Üniversitesi Türk Dünyası 
Kültürü Topluluğu’nun organizasyonu ile 
de Üniversite içerisinde de kutlandı. Çeşitli 
oyunların ardından katılımcılar Bursa Türk 
Ocağı’nın pilav ve ayran ikramı ile progra-
mı sonlandırdılar.

Bursa Türk Ocağımızında içinde bulunduğu bir organizasyon ile Nevruz Bayramı Bursa’da da kutlandı.

Hamit SARAÇ

B
u güzel sanat yolculuğunu ben de izlemek 
istedim. Suzan Çataloluk hanım ile sohbet 
ettik ve öğrencilerinin çalışmalarını 
gözlemledim.. Ayda bir yayımladığımız 

Bursa Türk Ocağı Gazetesi’nin sayfalarını öğren-
cilerinin çalışmalarıyla süslemek istedim.

İşte bu sohbetten üretilmiş emekler ve satır-
başları:

HS: Suzan Hanım Tezhip hakkında kısa bir 
bilgi rica edebilirmiyim?

SÇ: Tezhip Arapçada “altınlamak” anlamına 
gelmekte.  Fırça ile sürülecek kadar inceltilip 
tozdan ince hale getirilen varak altın ile seçili 
renklerin belli kurallar ve ahenk içinde uygulan-
masıyla yapılan, genel olarak kitaba ait olan 
nadide bir resim sanatıdır. 

Yazıyı (Hüsn-i hat) süsleyen, onun güzelliğini 
ortaya çıkaran tezhip, kitap sanatları için fevka-
lade önemi haizdir. 

Tezhipte yalınlaştırılmış bitkisel kökenli olan 
hatayî, goncagül, penç, yaprak, benzeri ve yine 
hayvan kökenli bulunan rûmî, münhani, çintemâ-
ni adlarını alan motiflerden mürekkep tasarım-
lar tercih edilen altın ve renk çeşitleriyle can 
bulmaktadır. Namütenahi çeşitte olan yaprak-
lar da genel olarak yaprak adı altında tanım-
lanmaktadır.

Ayrıca tam stilize edilmemiş motifler (gül, lâle, 
karanfil, bahar dalı) tezhip kompozisyonlarının 
içinde yer alabilmektedir.

HS:Tezhip genel olarak kitap sanatı, örnek 
verirsek…

SÇ: Kur’an’dan örnek verelim:
Zahriye: Bu deyim yazma kitaplarda esas 

metnin başladığı ilk sayfanın arkasındaki sayfa-
nın adıdır.

Serlevha: Zahriyenin ardından gelen ilk sayfaya 
Fâtiha’nın tamamının, ikinci sayfaya da Bakara 
sûresinin ilk âyetlerinin karşılıklı yazılması ve 
etrafına zengin bir tezhip yapılması ile meyda-
na gelen kısımdır.  Yani dîbâce’dir

Kur’an’dan birkaç örnek daha vermek ister-
sek, “şeşhâne durak (altıgen nokta), mücevher 
durak (geçmeli nokta), helezon durak, pençhâ-
ne durak isimlerini alan duraklar kendilerine ait 
özellikler taşıyan küçük tezhiplerdir.  

Yine secde gülü, âşere gülü, hamse gülü, cüz 
gülü, hizib gülü ve sûrebaşı tezhibinden bahse-
debiliriz.

Serlevhalar, nadir de olsa kimi yazma eserler-
de görülmektedir. Misalimiz de ünlü Muhibbî 
Dîvânı’dır.

Bunun yanında Hz. Peygamberimizi anlatan 
hilyelerde, hadis, şiir, güzel sözleri ihtiva eden 
yazılarda, çeşitli konuları muhtevi kitaplarda, 
tuğralar, fermanlar ve kimi belgelerde muhteşem 
tezhipler gördüğümüz gibi tezhip kompozisyon-
larının cami, han, saray gibi binaların duvar ve 
tavanlarını, çeşmeleri, mezar taşlarını vs. süsle-
diğini, çinilerde, eşyaların ve kumaşların süslen-
mesinde kullanıldığını görüyoruz.

HS: Osmanlı’nın ilk Örneğinden bahsedersek…
SÇ: Osmanlı dönemine ait olan en erken tarihli 

tezhip örneği, Sultan II. Murad adına hazırlan-
mış olan ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane-
sinde bulunan, 1437 tarihli bir mûsikî nazari-
yat kitabıdır. 

Bu yüzyılın ilk yarısında bezeme motiflerin-
de Memlûk ve Timurlu dönemi, Herat ve Şîraz 
mekteplerinin tesiri olduğu bilinmekle birlik-
te, söz konusu olan bu farklı tesirlerin giderek 
iyice özümlenmesiyle kaliteli ve zarif bir tezhip 
üslûbunun meydana geldiği kabul edilmektedir.

Güzel sanatlara ve ilme fevkalade meraklı 
olan, kendisi de resim yapan ve kitaplara özel 
bir önem veren Fâtih Sultan Mehmet Topkapı 
Sarayı’nda nakışhane kurdurarak, başkanlığına 
Özbek asıllı Baba Nakkaş’ı getirmiştir.

Aslında bu durum Türk Hükümdar saraylarının 
bir geleneğidir ve Uygur Türklerinden, Anado-
lu Selçuklularına ve Timurlu sarayına kadar 
devam etmiştir. Elbette bu gelenek Osmalı’da 
da uygulanacaktır.

Ayrıca tarihi kaynaklardan İstanbul’un alını-
şından sonra Ayasofya Camii arkasında Arslan-
hane adıyla anılan eski bir Bizans kilisesinin üst 
katında nakkaşların sanat icra ettiğini biliyo-
ruz. Arslanhanede pek çok sanatkâr hem eser 
meydana getirmekte hem de usta-çırak yönte-
miyle öğrenci yetiştirmekteydi. 

HS: Nakkaşlar nasıl geçinirdi?
SÇ: Saray nakışhanesine mensup olanlar maaş 

alırlardı. “Ehl-i Hiref” (Saray sanatkârları toplu-
luğu) olarak adlandırılan sanatkâr teşkilâtının 
zamanımıza gelen en eski defteri 1526 yılına 
aittir. Bu teşkilâtın en önemli bölüklerinden 
biri olan nakkaşların çalışmaları yalnızca kitap 
sanatıyla ilgili değildi.   Sarayların, köşklerinin, 
binaların kalemişi, çini ve metal işleri desenlerini 
de hazırlar ve tatbik ederlerdi. Ehl-i hiref sayıca 
yeterli olmazsa, çarşı esnafı arasından seçilen 
ustalar ücretle sarayda çalıştırılırdı. 

Saray nakkaşlarına ait desenler Osmanlı 
eyâletlerine ulaştırılır, doğru olarak uygulan-
ması sağlanır, o yerde uygulayacak usta bulun-
maması durumunda desenle beraber sanatkâr 
da gönderilirdi. Osmanlı sanatında asırlar boyu 
süren üslûp birliği bu şekilde devam edebilmiştir.

HS: Gelelim dönemlerin özelliklerine. Bu konuda 
biraz bilgi verir misiniz? Mesela renkler nasıldı?

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİYLE 
TÜRK RESİM SANATLARINA MERHABA

Ekim ayında başladı bu güzel sanat yolculuğu. Üstat Süheyl Ünver geleneğinden gelen ve Sayın  Gülbün Me-
sara’nın öğrencisi olan Suzan Çataloluk Hanımefendi Bursa Türk Ocağımızın  desteği ile Setbaşı’ndaki hizmet 
binamızda Türk Resim Sanatları dersleri veriyor ve öğrencileri ile atölye çalışmalarına devam ediyor.
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SÇ: Selçuklu döneminde tezhip zemini rengi 
olan genel olarak kahverengidir. Fatih döneminde 
de bu renk devam eder. Başka bir zemin rengi 
kobalt mavisidir.  İlerleyen zamanlarda zemin-
de Bedahşî lâciverti kullanılmaya başlanmış-
tır. Ama tezhibin adına uygun olarak ilk tercih 
elbette altındır.

Yine Fatih dönemi tezhiplerinde lâcivert, siyah, 
kahve ve parlak yeşil renkli zeminler beyaz renk 
üç nokta ile süslenmekte ve genel olarak hatayî 
tercih edilmektedir.

Halkâr tarzı da bu dönemde kullanılmıştır. 
Yarı şeffaf olan lâl mürekkebinin katılmasıyla 
da çok hoş bir özellik kazanmıştır.

Tezhip sanatının olgunluk döneminin başlan-
dığı Sultan II. Bayezid zamanının meşhur hattatı

Şeyh Hamdullah’ın Kur’an-ı Kerimlerinde 
görülen tezhipler bu muhteşem olgunluğun en 
güzel örneğidir.

 Çin bulutu da Osmanlı-Türk tezhibine II. 
Bayezid devrinde girmiştir.

Yavuz Sultan Selim Çaldıran zaferinden sonra 
Tebrîz, Herat ve Şîraz’ın bir kısmı Türkmen asıllı 
sanatkârları İstanbul’a gelmiş veya getirilmiştir. 
Son Tîmurlu şehzâdesi Bediü’z-Zaman Mirzâ’nın 
maiyetindeki sanatkârlarla İstanbul’a geldiği, 
Acem Nakkaşları Bölüğü’nü oluşturarak Saray 
Nakkaşhanesinde hizmet verdikleri kayıtlar-
da mevcuttur.

Yavuz Sultan Selim zamanında Tebriz’den 
İstanbul’a getirilen Şahkulu Saray Nakkaşhane-
si’nin sernakkaşı olunca siyah mürekkeple yaptı-
ğı ve fırça kullandığı eserlerle yeni bir üslubun 
sahibi olmuştur.  Sazyolu üslûbu olarak bilinen 
bu tarzda desen tekrarlama yoktur ve sanatçı 
hayal dünyasının genişliğine bağlı olarak son 
derece serbest çalışma imkanına sahiptir. 

Kanunî dönemindeki tezhiplere gelince, çok 
miktarda çintemâni ve pîçîde (sarılma) rûmî 
motifleri kullanılmıştır.

Hocası Şahkulu’ndan sonra saray sernakka-
şı olan ünlü müzehhip  Karamemi, Türk tezhi-
binde  bir devrim yaratarak klâsik kurallara 
yenilikler katmış ve bu sanata muhteşem bir 
soluk getirmiştir.

Üstat Karamemi bahçe çiçeklerini kısmen stili-
ze etmiş, bahar dalı, gül, lale gibi diğer çiçekleri 
ve tezhibe uygun kimi ağaçları dahi   kompo-
zisyonlarında kullanmıştır. Kanunî Sultan Süley-
man’ın Muhibbî Dîvânı bunun en güzel misalidir.

XVI. yüzyılın ikinci yarısında eser veren ünlü 
müzehhiplerin birkaçının ismini sayarsak, Şahku-
lu, Karamemi, Üstâd-ı Rûm Şâban, Velican’ı 
sıralayabiliriz.

XVII yüzyıla gelince: Bu yüzyılın ilk yarısına ait 
eserlerde geçmiş asrın çok kuvvetli tesiri vardır 
ve klâsik anlayış devam eder. Bu devirde Saray 
Nakkaşhânesi’nde hazırlanmış olan eserlere bir 
örnek verirsek Sultan II. Osman’ın şiirlerinden 
oluşan Dîvan-ı Osman hoş bir misaldir.

 Ancak Osmanlı Devleti’nde görülmeye başla-
nan gerileme, bu yüzyılın ikinci yarısında -ne 
yazık ki- sanat eserlerinde de kendini hisset-
tirmeye başlar.

Hazırlanan eserlerde hem klâsik devrin anlayışı 
hem de gelenekten gelen motifler korunmuş olmak-
la birlikte Batı sanatının etkisi yavaş adımlarla 
Osmanlı tezhibinin üstüne doğru gelmektedir. 

XVIII. yüzyılda Avrupa’nın Barok ve Rokoko 
tarzları tezhip sanatımızı artık iyice tesiri almış-
tır ve klâsik Osmanlı tezhibi o zarif inceliğini 
kaybetmeye başlamıştır. 

Saray nakkaşhanesindeki sanatkârlar bu tesir-
lerle kendi bilgi ve birikimlerini katıp yeni bir 
üslup oluşturmuşlardır ki bu üslubun adı Türk 
rokokosudur.

Bu dönemdeki çiçek ressamları sayfanın 
tamamını dolduran çiçek resimlerinin çalışıldığı 
albümler hazırlamışladır ve müzehhip imzasının 

yanına çiçek ressamı 
imzasını da atmışlardır. 

Dönem sanatçıları-
na da örnek verelim: 
Örneğimizin i lk i 
Üsküdarlı Rugani Ali 
Çelebi bu dönemin en 
büyük sanatkarıdır. 
İkinci örneğimiz çiçek 
ressamı olarak bilinen 
Abdullah Buhârî’dir.

XIX. Yüzyıl tezhibin-
de Barok ve Rokoko 
karışımı üslûba daha 
sonraları ampirik 
akım da tesir etmiş-
tir. Özellikle tezhipte 
artık karmaşa yaşan-
maya, kendilerini tezhip 
sanatçısı diye takdim 

edenlerin kurdeleli, perdeli kalitesiz çalışmaları 
tezhip diye sunulmaya başlanmıştır.  

Bu yüzyıla ait ünlü sanatkârlardan birkaçını 
sayarsak: Atâ yolu olarak bilinen, esası tarama 
tekniğiyle yapılan ve tabiî çiçek konulu  tezhip 
tarzının sahibi olan Hezargrâdîzâde Seyyid 
Ahmed Atâullah, diğeri de Atâullah Efendi’nin 
öğrencisi olan Hüseyin Hüsnü Efendidir.

Her iki sanatkâr da Rokoko tarzını sahip 
oldukları Türk tezhibinin özellikleri ile yoğura-
rak eserler yapmışlarsa da bütün bu uğraşmala-
rı, klâsik tezhibin yavaş yavaş bitme noktasına 
gelmesine engel olamamıştır. 

Böylece bol ve kabaca yapıştırılan altın sebebiy-
le tezhibin o klasik kibar güzelliği kaybolmaya 
başlamış, sonu başı belli olmayan helezonlar, 
kırık çizgiler, asimetrik vazolar, saksı ve sepetli 
çiçek buketleri, perde, kurdele, fiyonklarla dolu 
Batı tarzı süsleme sanatımıza hâkim olmuştur. 

Bu yüzyıla kadar yapılan tezhip eserlerinde 
yazı önem itibariyle ilk sıradadır ve tezhibin 
görevi onun süslemektir. Oysa XIX. asra gelin-
diğinde Rokoko tarzı süsleme ön plana çıkmış-
tır ve artık hat sanatı bu süslemenin yanında 
adeta kaybolmaktadır.

Ve…. Sonun başlangıcı şudur: 1826 tarihinden 
sonra Sultan II. Mahmut’un Müslüman olmayan-
lara da nakkaşlık hakkını vermiştir. Bu sebeple 
de zaten yozlaşmakta olan tezhip sanatı bitme 
noktasına gelmiştir.

 Bu vahim değişim Türk’ün has sanatı olan 
tezhip, minyatür ve sanatkârları için neredey-
se bir milattır. Zira Batılılaşma fikrinin koyu 
savunucusu olan Sultan II. Mahmut ve Saray 
Türk sanatkârları ve ustalarının eserlerini artık 
beğenmemekte, satın almamaktadır.

Böylece tezhip ve minyatür sanatçılarının 
arkalarında saray ve saraya yakın olanların, 
zenginlerin destekleri ve güçleri kaybolmuştur.

HS: Sonrası, mesela Saray Nakkaşhanesine 
ne oldu?

SÇ: Evet… Gelelim Saray nakkaşhanesine.  Ne 
zaman ortadan kalktığı bilinmiyor… Ama XVIII. 
Yüzyılın ikinci yarısından sonra sarayda Batı 
resmine duyulan aşırı ilgi ve hayranlık, bu nakış-
haneyi yavaş yavaş ortadan kaldırmış olmalı…

 XIX. asırda bu sahadaki sanatçıların Beyazıt’ta 
bulunan ve şimdi İ.Ü.E.F. olan eski Mâliye Bakan-
lığı binasının karşısındaki bir sıra ahşap dükkân-
da çalıştıklarına dair kayıtlar mevcuttur.

1914 yılında Cağaloğlu’ndaki tarihî Yusuf 
Ağa Sıbyan Mektebi’nde açılan ve bugün Devlet 
Kitapları Müdürlüğü olan Medreset’ül-Hattâtîn’in 
amacı “Geleneksel Türk Resim Sanatları”nın 
zamanın hocaları tarafından usta-çırak usulüy-
le öğretilmesidir. 

Birçok öğrencinin sanat öğrendiği bu mektep, 
1925 yılında medreselerin lağvından sonra 
faaliyetine harf inkılâbına kadar (1928) Hattat 
Mektebi adıyla devam etmiş, 1929 yılından sonra 
Şark Tezyînî Sanatlar Mektebi adıyla anılmıştır. 
1936 yılında da Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
si’nin Türk Tezyînî Sanatlar Şubesi olarak eğiti-
me devam etmiştir.

Tütk’ün tezhip sanatı hakikaten eşsizdir. Bu 
gerçeği o dönemin hocalarından Bahaddin Tokat-
lıoğlu (Mehmed Bahaddin Efendi) şöyle ifade 
etmektedir:

“Ben kendimi evvelden müzehhib sanır, ortalar-
da iftihla, koltuklarımı kabartarak dolaşırdım. 
Vaktâki eslâfın Saray’daki eserlerini gördüm, 
hiçbir şey olmadığımı anladım!”

HS: Günümüze gelirsek, neler söyleyebiliriz?
SÇ: Günümüzde Süheyl Ünver Üstadın, talebe-

lerinin ve kızı sevgili Hocamız Gülbün Mesara 
Hanımefendinin yaktığı ve onun öğrencileriy-
le devam bu sanat meşalesinden dolayı büyük 
ümitler içindeyiz. Ama klasiği korumak ve geliş-
tirmek, dış tesirlerden uzak tutarak  öz sanatı-
mızı ilerletmek şartı ortada iken, yozlaştırılma-
ması için gereken itinanın gösterilmesine önem 
verileceğine inanmak istiyoruz.

HS: Daha bir çok çalışmalarda beraber olmak 
ümidi ile Türk Ocağımız adına sonsuz teşekkür-
ler Suzan Hanıma.

Ferda YAVUZ Sevda KOÇ

Tuba SOMER
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BİR CİHAN FATİHİ: MEHMET DİZİSİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Babası 2.Murat 

Han’ın ölümü üzerine, 
Manisa’da vali olan, 
oğlu Mehmet ve İstan-
bul’da rehine tutulan 
Şehzade Orhan arasın-
da, Edirne’ye varabil-
mek konusunda yarış 
başlar.

Kanal D’de 20 Mart 
2018’de yayınlanan 

birinci bölüm, bu yarışın hikâyesini anlatır. 
Şehzade Mehmet yanındakilere ve özellikle 
de gözünü budaktan esirgemeyen Delibaş’a, 
şu gün şu saatte mutlaka Dardenel sahiline 
ulaşmaları gerektiğini söyler. O saatte de 
belirlenen yere ulaşırlar. Şehzade Mehmet, 
elindeki aletlerle sürekli olarak hesap kitap 
yapmış ve saati belirlemiştir. Belirlenen saatte 
ay tutulur. Ay tutulunca, karşı taraftan görül-
me ihtimalleri ortadan kalkmış olur ve rahat-
ça Rumeli’ye geçerler. 

Delibaş, Şehzade Mehmet’e;

“Siz doğduğunuz zaman da bir kuyrukluyıl-
dız görünmüştü. O sene yağışlar fazlalaşmış 
ve çok bereketli bir sene olmuştu. Şimdi de 
ay tutularak mucize oldu.” Anlamında laflar 
söyler. 

Şehzadenin cevabı çok çarpıcıdır. 

“Ayın tutulması mucize değildir. Asıl mucize, 

tutulmanın gününü ve saatini hesaplayacak 
zekâyı, Allah’ın kullara vermiş olmasıdır.” Der. 

Delibaş, zaten günlerdir şehzadenin hesap 
kitap yaptığını bildiğinden;

“Ya hesapta bir hata yapmış olsaydınız.” 
Der. 

Cevap, gelecek asırlar için de önemli olacak 
niteliktedir. 

“Basit hatalar yapanlar Devlet-i Âliye’nin 
yönetimine talip olamamalıdırlar.”

Şehzade Mehmet, Urban’ın döktüğü topların 
balistik hesaplarını yapacak kadar matema-
tik bilgisine sahip, ölü bir dil olan Latince-
yi, Rumcayı, Farsçayı, Arapçayı, Uygurca-
yı konuşup yazabilecek kadar ilim sahibi-
dir. Bütün bu ilimleri, 19 yaşına gelmeden 
öğrenmiştir. 

Bu sebepledir ki, gemilerin karadan Haliç’e 
indirilmesinin projelendirilmesini yapmış, 
gemilerin altına hareketli ve yuvarlak kütük-
ler bağlayıp kütükleri ve kızakları ses çıkma-
sını engelleyecek şekilde yağlanmasını da 
emretmiştir. 

Bu diziyi ibretle seyretmeye devam etmeli-
yiz. 

Mutlaka çok daha önemli bilgilere de ulaşa-
cağız. 

Şehzade Mehmet bu hazırlıkları yaparken, 

Bizans İmparatoru kızını Şehzade Orhan’la 
evlendirmenin hazırlığı içindedir. Prenses bu 
evliliği kabul etmez ve babasına;

“Beni, öz kızını o barbarla mı evlendirecek-
sin?” Diye çıkışır ve saraydan kaçar. 

Prenses bulunamaz. Bizans’ın bir ileri 
geleni, Şehzade Orhan’a;

“Siz Türkler için at, avrat, pusat her şeyden 
değerlidir. Ancak sen prensese sahip olama-
dın. Demek ki aramızda çok kaldığın için 
Türklüğünü kaybettin.” Der.

Tarihi filimler ve diziler, gerçeklerle tam 
uyum sağlayamayabilirler. Bu sebeple seyre-
derken dikkatli olunmalıdır. Tarihi gerçeklerle 
tam uyuşmasalar bile, gene de alınacak çok 
ders vardır. 

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) oğlu İbrahim 
ölünce ashaptan bazıları, o gün güneş tutul-
masına kastederek;

“Güneş bile İbrahim’in yasını tutuyor. 
Demeleri üzerine, güneş ve ayın Allah’ın izniy-
le belli bir yörüngede döndüklerine ilişkin 
Kur’an hükmünü de hatırlatarak;

“Ay ve güneş, ne kimsenin doğumu için 
doğarlar, ne de ölümü için üzülürler. Ancak 
Allah’ın takdirine göre hareket ederler. Ay ve 
güneş tutulduğunda, namaz kılınız.” Demiştir. 

Şehzade Mehmet, muhakkak bu hadisi de 
biliyordu. Zira, İstanbul’un fethedileceğinin 
müjdelenmesini ve müjdeye nail olabilecek 
kişi olmayı ne kadar arzuladığı da bilinmek-
tedir. Dizinin 27 Mart 2018’de yayınlanan 
ikinci bölümünde;

“Yüreğimizdekini gizleyeceğiz. Ve bizden 
başka kimse bilmeyecek niyetimizi ve inşallah 
Konstantiniye’yi fethedeceğiz.” Demektedir. 

Fatih Sultan Mehmet, okullarımızda tarih 
derslerinde okutulmakla yetinilmemeli, 
üzerinde tezler hazırlanarak gerekirse seçmeli 
derslere konu edilmelidir. 

Zira, O çağını aşan özellikleri olan birisi-
dir. Gençlerimiz, O’nu tanıdıkça kendilerinde 
O’na layık olma kıvılcımları ateşlenecektir.

Edirne’deki Ulu Cami avlusunda, şahi 
toplardan birinin kaidesine yazılı olan ve 
Fatih’in söylediği şu söz ne kadar anlamlıdır.

“Kullar birbirlerine, Allah’ın kullara soracağı 
soruları soramazlar. Kullar birbirlerine, nasıl-
sın, bir ihtiyacın var mı, sana nasıl yardım 
edebilirim? diyebilirler.”

Bu sözü söyleyebilmek için, islami değerleri 
çok özümsemiş olmak gerekir. Bu gün insan-
larımız, maalesef, birbirlerine Allah’ın kulla-
ra soracağı soruları soruyorlar. En basitin-
den misal verecek olursak, özellikle emekli 
olanların sorduğu sorulardan birisi;

“Hacca gittin mi?” 

Biz bu sorudan ziyade, hacca gitmişsek, 
haccımız kabul oldu mu, olmadı mı onu 
düşünürse, pek çok toplumsal problem de 
kendiliğinden çözülmüş olacaktır. 


