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Doğum ta ri hi :  1429
Doğ du ğu yer :  Edir ne
Ba ba s› :  Sul tan İkin ci Mu rad Han
An ne si :  Hü mâ Hâ tun
Tah ta ilk ç› k› ş› :  1444
Tah ta son ç› k› ş› :  18 Şu bat 1451 (16 Mu har rem 855)
Sal ta nat müd de ti :  30 se ne (1451-1481)
Sal ta nat s› ra s› :  7. Os man lı Sul ta nı
Ün va n› :  Fa tih
Mah la s› :  Av nî
Ve fat ta ri hi :  3 Ma yıs 1481
Ve fat ye ri :  Geb ze Tek fur ça yı rı
Kab ri :  Fa tih Ca mii ya n›n da Fa tih Sul tan Meh med
   Tür be si’nde dir.
Ço cuk la r› :  Mus ta fa, Ba ye zid, Cem, Gev her Sul tan.

FAT‹H SULTAN MEHMED HAN
(Sultan İkinci Mehmed Han)

“Mehmed bin Murad Han muzaffer dâimâ”
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Güzel Şehir İstanbul
İstanbul, dünya tarihinin en eski ve en güzel şehirle-

rinden biridir.

Miladi 323 tarihinde Kostantin, Roma imparatoru 
oldu. Roma şehri imparatorluk merkeziyken, bazı siyasi 
sebeplerden dolayı Kostantin, o zaman adı Bizantion olan 
İstanbul’a gelerek burayı devlet merkezi yaptı ve şehre o 
tarihten itibaren Kostantinopolis adı verildi. İstanbul, bu 
sıralarda putperestlerin şehriydi ve etrafı yüksek ve sağ-
lam surlarla çevriliydi.

Miladi 395’te Roma İmparatorluğu, Doğu Roma ve Batı 
Roma olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Roma İmparatorlu-
ğu, 476 yılında yıkıldı ve tarih sahnesinden silindi. Doğu 
Roma yani Bizans İmparatorluğu ise 1453 yılında Fatih 
Sultan Mehmed Han tarafından ortadan kaldırılıncaya 
kadar varlığını devam ettirdi.

Müslümanlar tarafından Kostantıniyye olarak isim-
lendirilen İstanbul’u, İslam ordularının fethedeceğini 
Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed (sallalla-
hu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şerifinde müjdelemişti. 
Bu müjdeye erişmek olmak isteyen İslam devletleri de 
İstanbul’u birçok defa kuşattılar.

İstanbul, Müslüman olmayan milletler tarafından 13 
defa, Müslüman devletler tarafından da 16 defa kuşatıldı. 
Sonunda İstanbul’un fethi, Fatih Sultan Mehmed Han’a 
nasip oldu. Ve Fatih, 29 Mayıs 1453 tarihinde Doğu Roma 
yani Bizans imparatoru XI. Kostantin Dragazes’i ve ordu-
sunu yenerek İstanbul’u fethetti.
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İstanbul’un Fatih’i Doğuyor
Sultan İkinci Murad Han’ın Edirne’de, 1429 senesin-

de, Hümâ Hâtun’dan bir oğlu dünyaya geldi.

Sultan İkinci Murad Han, Kur’ân-ı Kerîm’den Sûre-i 
Feth’i bitirip Muhammed sûresine başladığı bir sırada 
müjdeli haber geldi.

Bunun üzerine Sultan Murad Han:

- Oğlumun adı Mehmed olsun, buyurdu.

Şehzade* Mehmed akıllı ve zeki bir çocuktu. Küçük yaş-
ta ilim öğrenmeye başladı. İlk bilgilerini büyük âlim Molla 
Yegân’dan öğrendi. Daha sonra hocalığını Molla Güranî 
yaptı. Hem derslerini iyi derecede okuyup öğrendi, hem 
de devleti idare edecek kadar tecrübe kazandı.

* Osmanlı padişahlarının erkek çocuklarına şehzade denirdi.


