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FÂTİH SULTAN MEHMED HAN
(Sultan İkinci Mehmed Han)

(1451-1481)

Doğum Tarihi: 1429

Doğduğu Yer: Edirne

Babası: Sultan İkinci Murad Han

Annesi: Hümâ Hatun

Tahta İlk Çıkışı: 1444

Tahta Son Çıkışı: 18 Şubat 1451 (16 Muharrem 855)

Saltanat Müddeti: 30 sene (1451-1481)

Saltanat Sırası: 7. Osmanlı Sultanı

Ünvânı: “Fâtih”

Mahlası: “Avnî”

Vefât Tarihi: 3 Mayıs 1481

Vefât Yeri: Gebze Tekfurçayırı

Kabri: Fâtih Câmii yanında Fâtih Sultan Mehmed Türbesi’ndedir.

Çocukları: Mustafa, Bâyezid, Cem, Gevher Sultan
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TAK DİM
Ede bî eser le re, “İn san ta bi atın dan mey dâ na gel miştir.” di-

yen ler, kal bin sır la rı na ne ka dar vâ kıf ol muşlar dır! Ede bi yat la 
alâ ka sı olan her ke sin vic dâ nı na mü râ ca at ede rim, in san yaz dı ğı 
şey le ri ev lâ dı gi bi sev mez mi?

Do ğu nun ve ba tı nın, in san la rı hay re te dü şü ren bun ca ede-
bî şa he ser le ri ni dü şün dük çe, yaz mış ol duk la rı mın halk ara sın da 
okun ma ya de ğil, ken dim ce tek râr göz gez di ril me ye bi le değ me-
di ği ni gö rü yo rum. Ama yi ne de eser le ri min unu tu lup git me si ne 
bir tür lü gön lüm râ zı ola mı yor. Ki mi ne ba kı yo rum, çeh re le rin de 
hâ sıl olan acı te bes süm ler gi bi gön lü me ağ la ma his si ve ri yor. Ki-
mi ne ba kı yo rum, se vinç li göz ler de zu hur eden hü zün lü dam la lar 
gi bi be ni de te bes sü me he ves len di ri yor.

Han gi si ni oku sam, her şey den ev vel onu vü cû da ge tir mek 
için sar f et ti ğim za mâ nı dü şü nü yo rum. Bir ese ri mi yır tıp mah-
ve di ver mek ise ba na, öm rüm den bir par ça yı ko pa ra rak yok luk 
der yâ sı na at mak gi bi gö rü nü yor.

İşte ba zı nâ çiz eser le ri mi hal kın tak dî ri ne ar z et me is te ğim, 
bu his si yâtı mın ne tî ce le rin den dir. Bu ev râk-ı pe rî şân bir ne vi 
cüz dan ka bî lin den dir. İçi ne ko nu lan şey le rin ter tî bin de in ti zâ ma 
dik kat olun ma mıştır. Bu cüz da nın için de tâ ri hî ve si yâ sî mâ lû-
mât ile man zum ve men sur ede bî eser ler den bir hay li şey ler, ba zı 
mek tup lar ve ter cü me ler bu lu na cak tır.

Ha tâ la rı mı gör mez den gel me yi ğit li ği ni gös te ren halk tan 
ümit ede rim ki, nok san la rı mı ba ğışlar lar.

      Na mık Ke mal
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