DÜNYA İÇİN BİR DEVRİMDİR İSTANBUL'UN FETHİ 29 MAYIS RESMİ BAYRAM OLSUN

KAYNAK : https://kemalkaplan.blogspot.com.tr/2012/05/dunya-icin-bir-devrimdiristanbulun.html
Yukarıdaki tablo Abdülhamid dönemi ressamı Fausto Zonaro'ya aittir. ANCAK ortaya çıkan
bir gerçeği açıklamamız kaçınılmazdır: Zonaro’nun yaptığı dört adet fetih tablosu
bulunmaktadır. 2011 yılında bu tabloların orjinallerinin Balkan Savaşları’nda şehid olan
ressam Hasan Rıza Bey tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Zonaro, Hasan Rıza Bey’in
tablolarını Deniz ve Askeri Müzeleri’nden alarak küçük değişiklikler dışında aynen
kopyalamıştır.
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İstanbul’un Fethi, 23 Nisan veya 19 Mayıs’tan daha mı az önemli. 2 bin yıllık bir çağın
kapanmasına, yeni bir çağın açılmasına neden olan İstanbul’un fethi neden resmi bayram
olarak tüm yurtta kutlanmıyor.
İstanbul'un fethi, tüm dünya için ön açıcı bir devrimdir. Zira dünya medeniyetinin önünü
tıkayan Roma Medeniyeti kalıntıları, İstanbul'un fethiyle temizlenmiştir.
Tıpkı fetihten 336 yıl sonraki Fransız Devrimi gibi dünyayı değiştiren ve dünyanın kutlaması
gereken BİR DEVRİMDİR İSTANBUL'UN FETHİ.
***
MÖ 1. yüzyılda kurulan Roma İmparatorluğu tarihin en büyük devletlerinden ve
medeniyetlerinden biriydi. Halen Roma hukuku çeşitli okullarda okutulur, kürsüleri bulunur.
Üç kıtada büyük medeniyetin izleri hala durmakta, bugünkü medeniyetler onun üzerinde
yükselmekte.
Büyük Konstantin olarak bilinen I. Konstantin Roma İmparatorluğu’nun başkentini, antik
Yunan'daki adı olan Byzantion’a taşımış ve şehrin adını Konstantinopolis olarak
değiştirmiştir.
I. Konstantin Roma’dan getirdiği zenginliklerle bu şehri imar etmiş dünyanın en önemli
imparatorluk başkenti haline getirmiş. Daha sonra Hristiyanlık kabul edilmiş. Pagan Roma
İmparatorluğu, Hristiyanlığı imparatorluk dini olarak kabul ederek, dünyanın ilk Hristiyan
devleti olmuş.
Daha sonra batıda kalan Roma İmparatorluğu’nun diğer parçası ise dağılmış. Roma
İmparatorluğu, Konstantinapolis merkezli olarak bin yıl daha hükümranlığını sürdürmüş
dünya üzerinde.
Halen kalıntıları üzerinde oturduğumuz dünyanın en büyük medeniyetini kurmuş Roma
İmparatorluğu’nu yıkmak için nice seferler yapılmış, Araplar ve Türkler defalarca akınlar
düzenlemişler. Küçüle küçüle sonunda sınırlarını 1453 yılına gelindiğinde Konstantinapolis’le
sınırlandırmış koca imparatorluk.
Hz. Muhammed (SAV) bile bu şehrin fethedilmesi gerektiğini söylemiş. Sahabeden pek çok
insan bunun için surların dibine kadar gelmiş burada şehid olmuş. Hatta geçen zaman içinde
sahabe kabirleri Hristiyanların bile medet umduğu türbeler haline gelmiş.
Aradan yüzlerce yıl geçmiş. Osmanoğlu II. Mehmed demiş ki, “Ya İstanbul beni alacak, ya
ben İstanbul’u” veya buna benzer bir şey söylemiş. İnancı ve azmiyle, 21 yaşında dünya
tarihini değiştirmiş.

Dünya üzerinde 2 bin yıl süren ve ‘karanlık ve taassup’ ile nitelendirdiğimiz ORTAÇAĞ son
bulmuş Fatih’in, Roma İmparatorluğu’na son vermesiyle. YENİÇAĞ olarak nitelenen ve 1789
Fransız İhtilaline kadar sürecek zaman dilimini başlatmış.
Ayrıca İstanbul’un fethi, Osmanlı’yı bir Anadolu devleti olmaktan çıkarıp dünya
imparatorluğuna taşımıştır.
Roma İmparatorluğu’nun dünya medeniyetleri üzerindeki etkisini anlamak için bir başka
örneğe bakalım:
Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra diğer birçok imparatorluk Roma İmparatorluğu'nun
devamı ve Sezar'ın (Sezar’ın Latince yazılışı Caesar'dır ve okunuşu Kayzer’dir) varisi
olduğunu iddia etmiş ve tüm Avrupa'da egemenlik hakkı iddia etmiştir. Bu imparatorluklar
Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ve Rusya
İmparatorluğu'dur. Osmanlı'da Sezar'ın unvanını ilk Fatih Sultan Mehmet 'Kayzer-i Rum'
şeklinde kullanmıştır.
Fatih hem Kayzer-i Rum, hem ‘Han’, hem de ‘Sultan’dır. Bu üç unvan; Türk, Müslüman ve
batı hâkimiyetini ifade eder.
Fatih’in 49 yaşında ölmesi batı için bir şanstır. Zira hedefinin Roma olduğunu tüm tarihçiler
ittifakla kabul eder.
Gerek dünya tarihi gerekse Türk tarihi açısından son derece önemli bir günü neden tüm
yurtta kutlamıyoruz. 29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ NEDEN RESMİ BAYRAM OLARAK İLAN
EDİLMİYOR.
500. YIL KUTLAMALARI TAM BİR FİYASKOYDU
Fethin 500. yılı olan 1953 yılında kutlamaların tam bir fiyasko olduğu ve cumhurbaşkanı ile
başbakanın kutlamalara, Yunanistan’ın tepkisini çekmemek ve Türk-Yunan dostluğuna gölge
düşürmemek adına katılmadığı söylenir.

Törenlerde, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar yoktur. Bayar, tam da o gün, İzmir'e NATO
karargâhını ziyarete gider ve orada bulunan Kore yolcusu Türk birliğini denetler. Törene kısa
bir mesaj göndermekle yetinir.
Başbakan Adnan Menderes ise, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in taç giyme törenlerine gitme
hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle, törenlere gelmez. Menderes, ancak törenler bittikten
sonra İstanbul'a gelecek ve buradan Londra'ya hareket edecektir.
Bir düşünün, Bizans İmparatorluğu Konya’yı veya Edirne’yi almış olsa, bunun 500. yılını
Yunanistan nasıl kutlardı.
CHP'li Faik Tunay'dan Kanun Teklifi
Bu satırları yazmadan iki gün önce CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay, İstanbul'un
Fethi'nin yıl dönümü olan 29 Mayıs'ın resmi tatil olarak kutlanması için kanun teklifi vermiş.
Ben haber, 27 Mayıs'ta öğrendim ve yazıma ekledim. Sayın Faik Tunay'ı alnından öpmek
gerek. Konuyla ilgili haber şöyle:
CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olan 29 Mayıs'ın
resmi tatil olarak kutlanması için kanun teklifi verdi.
CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olan 29 Mayıs'ın
resmi tatil olarak kutlanması için kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığı'na sunulan, Ulusal
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin
gerekçesinde, ''29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen İstanbul'un Fethi'nin, Türk-İslam ve
dünya medeniyet tarihinde oluşturduğu sonuçları itibariyle son derece önemli bir gün
olması nedeniyle her 29 Mayıs'ın resmi tatil olarak kutlanması, böylece milli tarih
zenginliğimizin gençliğe, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması amaçlanmıştır''

denildi. Gerekçede, İstanbul'un fethinin hak ettiği şekilde anlaşılamadığı ve
kutlanamadığı belirtilerek, ''Kutlamalar çoğunlukla İstanbul'la sınırlı kalmaktadır. Yetişen
yeni nesiller, fethin tarihimiz açısından önemini kavrayamamış, dolayısıyla geçmişle
gelecek arasında doğru bir bağ kurulamamıştır'' ifadelerine yer verildi.
(Bugün 29 Mayıs 2017 yukarıdaki makale 2012 yılında yazıldı. Yani kanun teklifi o tarihte
verildi. Aradan geçen 5 yıla rağmen, her fırsatta 'Osmanlı edebiyatına' sarılan AKP
hükümeti bu tasarıyı meclise getirerek kanunlaşmasını sağlamadı.)
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