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O Fatih ki ,
söylenmiş söylenecek diyecek kudrete sahip
O ki 1400 seneler öncesinden müjdelenmiş

'

'İstanbul mutlak fetholunacaktır
onu fetheden kumandan ne şanlı ,
onu fetheden asker ne şanlı askerdir''
müjdesine mazhar olmuştur.
O Fatih ki,
henüz beşikteyken,
Ankara fatihi,
Ankara fetihi,
Ankaranın gülü,
Hacı Bayramı Veli (hz ) lerinin
müjdesi ki,
padişah II . Murat'a hitaben ,
-hünkarım İstanbulu fethetmek istemez misiniz ,
sualine cevaben
hünkar II. Murat
- İstanbul'u fethetmek en büyük hayalimdir demesine ,
henüz kundaktaki bebeği göstererek.
Padişahım bunun için asla uğraşmayın,
İstanbul'u fethetmek,size nasip olmayacak,
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İstanbul'u şehzadeniz Mehmet fethedecektir,demiştir.
bu keşfe inanan İkinci Murat Han,
oğlunun çağ kapatan,çağ açan saltanatını görmek için,
saltanatından feragat etmiştir.
Fatihin yaşı henüz gençtir
başarıyı başarmak için

zaferler kazanmak için

illede yaşlı olmak gerekmiyor.
etrafımıza genlerimize beynimize kadar yerleşen
bu yanlış algılama yüzünden,
başarının gerçek bir nitelik meselesi olduğunu
içimize sindiremiyoruz,

küçümsüyor önemsemiyor

hatta görmemezlikten geliyor

neme lazımcılık yapıyoruz
Asıl fetih medeniyet üzerinde yapılmıştır,
bu bir zihniyet ve sistem işidir,
Bisans gerileme noktasının en ileri
noktalarına ulaşmış bulunuyordu,

böylesi bir durum
böyle bir fetih dünya tarihine damga vuramazdı
top tüfek sesleri arasında buharlaşıp giderdi,
veya uzun soluklu bir fethe asla ulaşmazdı.
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her nedense bu yönü hep unutulup gidiyor.
Fetih adalet düzenin eseridir,
Hiristiyan ve Yahudilere karşı,
can ve mal güvencesini vermesinin eseridir.
düşündüğümüz zaman anlarız ki ;

Fatih kimliği asıl fethi surların dışından içine doğru değil,
içinden dışına doğru yapılmıştır.
o sosyal nizam Fatihidir
normal bir işgali fethi mübin kılanda budur..
en başta hukuk güvenliği sağlanması,
tüm baskıları ortadan kaldırmıştır
kurumsal mekanizmaları olmasaydı,
bu fetih ya gerçekleşemez,
yada sonrası akamete uğrardı.
elbette madalyonun başka yüzüleride vardır,
Timurun Anadoluya girmesiyle parçalanan
zayıf düşen Osmanlı bu olay 50 yıl geriletmiştir
tabii ki bir de Akşemseddinsiz fetih düşünülemez.
hocası Akşemseddin onun manevi fetihcisidir,
doğru zamanda doğru kararlar almayı
hocası Akşemseddin'e sorarak yapmıştır.
nasıl kalbimiz bütün vucüdumuza
kan pompalıyorsa,
ve buna buna cizmani hali diyorsak,
kalbin ruhani halinin ne demek olduğunu her halde anlamış oluruz
onlar ruhla ceset gibiydiler
onlar istanbulun maddi ve manevi ruhuydu.
Fatihin İstanbulu fetheddiği yaşta olmak
her keze nasip olmasa gerek,
Çanakkle vaz geçilmezdi İstanbulun fethi için ki..
sırlarıyla saklıdır hala..
Yozgatlı Hasan,kınalı elleriyle emanetini
devretmişti sancağını Ulubatlı Hasan'a.
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Ulubatlı Hasan ise
emanetin emanetimdir demiş ,
surlara dikmişti kanlarla yıkanmış bayrağımızı

evet belki o yaşlarda aslanlar vardır,
Fatihler vardır fethe değer
çünkü onların Akşemseddin'i vardı
peki şimdi bizlere sormak isterim ?
acaba şimdilerin Akşemseddin'i kim?.
nice Fatihler ve Fetihler nasibiniz olması dileğiyle
Gülay GÖKTÜRK
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