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Hadîs mecmualar arasnda Kostantnyye’nin (ơstanbul) Müslümanlar tarafndan fethedileceƭine dair birtakm rivayetler bulunmaktadr. Fiten ve melâhim edebiyat içinde yer alan bu rivayetler, Hz. Peygamber’in haber verdiƭi kyamet alametleri ve gelecekte vuku bulacak
olaylar olarak sunulur. ơstanbul’un fethedileceƭine dair haberlerin ihtiva
ettiƭi yaklaƾk otuz civarnda irili ufakl rivayet bulunmaktadr. Çoƭu
birbirinin tekrar veya deƭiƾik versiyonu niteliƭindeki bu rivayetlerden
sadece birisi hariç, diƭerlerinin tamam kyamet saatiyle iliƾkilendirilmiƾ ve birtakm zaman dilimleri verilerek ƾehrin fethiyle birlikte bu
zaman dilimleri içerisinde kyametin kopacaƭ iddias dillendirilmiƾtir.
Her ne kadar rivayetlerin muhtevas ve verilen zaman dilimlerinde ciddi
tutarszlklar varsa da, bunlar fazla sorgulanmamƾ ve özellikle Anadolu ơslâm kültüründe ơstanbul’un fethi konusu doƭrudan Resûlüllah’n
ihbar veya müjdesi olarak sunulmuƾtur. Hatta çeƾitli akademik çalƾmalarda bile, ơstanbul’un fethedilmesi ile mezkûr iddialar arasnda bir
baƭ kurulmuƾtur.
Fiten edebiyat dƾnda kalan ve ơstanbul’un fethedileceƭine
dair haber ihtiva eden tek rivayet, “ơstanbul mutlaka fethedilecek, onu
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fetheden komutan ne büyük komutan, onu fetheden asker ne büyük asker”
ƾeklinde dillere pelesenk edilen meƾhur hadistir.1 Kyamet alameti iddialaryla iliƾkilendirilmeyen bu rivayet, muteber hadîs kaynaklarnda
geçmemesine raƭmen, özellikle Müslüman Türkler tarafndan büyük bir
hüsnü kabul görmüƾ ve ƾehri fethetmeleri nedeniyle Hz. Peygamber’in
müjdesi ve övgüsünün muhatab olduklar yorumlarnn en önemli referans olarak gösterilmiƾtir.2 Mezkûr rivayet akademik araƾtrmalarda
referans olarak sunulurken, özellikle bu araƾtrmalar yapanlarn ơstanbul’un fethi ile kyamet saati arasnda kurulan iliƾkiye dair rivayetleri
veya muhtevalarndaki çeliƾkileri dikkate almamas ƾaƾrtcdr.3 Diƭer
bir ifadeyle söylemek gerekirse, rivayetin/rivayetlerin maksada yarayan
ksm kullanlrken sorunlu taraf görmezden gelinmiƾtir.
1 Aέmed b. Ϋanbel, Ebǃ ‘Abdillƣh Aέmed b. Muέammed b. Ϋanbel eƾ-ƗeybƣnƯ

(ö.241/ŹŶ6), Musnedu ‘Aʂmed b. ɶanbel, thk. Aέmed Ma‘bed ‘AbdulkerƯm,
I-XIV, Beyrǃt 1432/2011, VIII, 2Ŷ4; el-BuήƣrƯ, Ebǃ ‘Abdillƣh Muέammed b.
ơsmail b. ơbrƣhƯm (ö.2Ŷ6/Ź70), TaʃrŠcu’l-EʂŔdŠʇi’l-MerfŴ‘ati’l-Musnede fŠ KitŔbi’t-TŔrŠʃi’l-KebŠr, RiyƣΨ 1420/1999, I, 791; ơbnu’l-EεƯr, Ebǃ’l-Ϋasen ‘AlƯ b.
EbƯ’l-Kerem Muέammed b. Muέammed eƾ-ƗeybƣnƯ el-CezerƯ (ö.630/1233),
‘Usdu’l-ɵƣbe fŠ Ma’rifeti’ʇ-ɺahŔbe, thk. ‘AlƯ Muέammed Mu‘avvΨ, ‘żdil Aέmed
‘Abdulmevcǃd, I-VIII, 141Ŷ/1994, I, 3Ź9.
2 Ali Yardm, “Fetih Hadisi Üzerinde Bir Araƾtrma”, Diyanet Œůleri BaůkanlŞ
Dergisi, (cilt: XIII, say: 2), 116-123; ơsmail Yiƭit, “Emevîler Zamannda Gerçekleƾtirilen ơstanbul Seferleri”, 2. Uluslararas Œstanbul’un Fethi Konferans, ơstanbul
Büyük Ɨehir Belediyesi Kültür ơƾleri Daire Baƾkanlƭ Yaynlar, (30-31 Mays,
1 Haziran 1997); Hüseyin Algül, “Eyyûb Sultan’dan Fatih’e Yolculuk”, Tarihi
Kültürü ve Sanatyla IX. Eyüp Sultan Sempozyumu; TebliŞler, (13-1Ŷ Mays 200Ŷ);
Mehmet Ali Kulat, “ơstanbul’un Fethini Müjdeleyen Hadisin Deƭerlendirilmesi”, Diyanet Œlmi Dergi, (cilt: 37, say 2 Nisan-Mays-Haziran 2001), Ŷ-23; Mustafa
Güler, “ơstanbul’un Fethinin Zamann Müslüman Devletleri Arasndaki Yeri”,
Tarihi Kültürü ve Sanatyla IX. Eyüp Sultan Sempozyumu; TebliŞler, (13-1Ŷ Mays
200Ŷ), 236-241; Arif Yldrm, “Ebu Eyyûb el-Ensarî’nin Bir Âyetle ơlgili Yorumu
ve ơstanbul’un Fethi”, Tarihi Kültürü ve Sanatyla IX. Eyüp Sultan Sempozyumu;
TebliŞler, (13-1Ŷ Mays 200Ŷ), 161-171.
3 Tespit edebildiƭimiz kadaryla, ơstanbul’un fethi ile kyamet saati arasnda kurulan iliƾkiye dair konu Feridun M. Emecen tarafndan kaleme alnmƾtr. Kadim
kültürlerde de var olan ơstanbul’un fethi ile kyamet senaryolarna dair rivayetleri
deƭerlendiren Emecen, ơslâm kültüründeki anlatlarn bunlardan esinlenme
olduƭu sonucuna ulaƾmƾtr. Geniƾ bilgi için bkz. Feridun M. Emecen, Fetih ve
Kyamet, Timaƾ, ơstanbul 2012.
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ơstanbul’un fethine yönelik ilk ciddi giriƾim Emeviler döneminde baƾlatlmƾtr. Özellikle hanedann kurucusu olan Muaviye, ƾehrin
fethine büyük önem vermiƾ ve iki kez kuƾatmasna raƭmen bu hedefini
gerçekleƾtirememiƾtir. ơkinci kuƾatmann ardndan yaklaƾk 30 yl sonra
üçüncü kez ơstanbul kuƾatlmƾ, fakat yine sonuç alnamamƾtr. ơlk iki
kuƾatma ile ilgili dikkat çeken hususlardan birisi, ordu hazrlƭ yapldƭ
srada veya muhasaralar devam ederken az önce zikredilen rivayet ya
da rivayetlerden hiç söz edilmemesidir. Diƭer bir ifadeyle erken döneme ait kaynaklarda Resûlüllah’n böyle bir sözü veya müjdesi nedeniyle
Müslümanlarn bu ƾehri almak için mücadele ettiklerine dair bir tek
rivayet nakledilmemiƾtir. Buna mukabil özellikle Muaviye’nin giriƾiminin arkasnda daha çok siyasî hesaplar veya bireysel baƾar kazanma gibi
hedeflerin etkili olduƭunu gösteren veriler bulunmaktadr. Bu çalƾma
en erken döneme ait rivayetlerden hareketle, ơstanbul’un fethine dair
haberleri ve bu haberlere dayal görüƾlerin tutarllƭn ve gerçekliƭini
gözler önüne sermeyi hedeflemektedir.

Emeviler Zamannda ơstanbul’un Fethi Giriƾimi
Yaklaƾk doksan yl kadar süren Emevîler döneminde ơstanbul üç
kez kuƾatlmasna raƭmen arzulanan netice elde edilememiƾtir.4 Rivayetlere baklrsa birinci kuƾatma 66Ź-670, ikinci kuƾatma 674-6Ź0, üçüncü
kuƾatma ise 716-17 yllarnda gerçekleƾmiƾtir. Buna göre ilk iki kuƾatma
Muaviye (660-6Ź0), üçüncüsü ise Süleyman b. Abdulmelik (71Ŷ-717)
dönemine denk gelmektedir.
Muaviye’nin iki kez ơstanbul’u kuƾatmas, onun buraya verdiƭi önemi ve ƾehri alma arzusunu ortaya koymaktadr. Kimi yorumlara
göre henüz Ɨam valiliƭi dönemindeyken Kostantnyye’yi ele geçirmeyi
4 ơstanbul’un Araplar tarafndan kuƾatlmas ile ilgili geniƾ bilgi için bkz., Marius

Canard, “Tarih ve Efsaneye Göre Araplar’n ơstanbul Seferleri” (çev. ơsmail Hâmi
Daniƾmend), Œstanbul Enstitüsü Dergisi I, ơstanbul 19ŶŶ, 21Ŷ; Ɨükran Harbutlî,
“Hsâru’l-Kostantnyye fî’l-Asri’l-Umevî”, Beůinci Uluslararas Orta DoŞu Semineri Œslamiyet’in DoŞuůundan Osmanl Œdaresine Kadar Orta DoŞu (ňam, 2-4
Kasm 2010), Elazƭ 2012, ss. 229-261; Âdem Apak, “Fethinden Önce ơstanbul
Üzerine Müslüman Seferleri: Emevîler Dönemi”, Eyüp Sultan Sempozyumu VII
(TebliŞler), ơstanbul 2003, 226-27.
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hedeflemiƾti.Ŷ Bizans tarihçisi Sebeos, 6Ŷ3-Ŷ4 yllarndan itibaren Araplar’n ơstanbul’u ele geçirmeyi hedeflediklerini söylerken bir bakma bu
hususa iƾaret etmiƾtir.6 Hz. Osman’n onayn alarak deniz seferine çkan
Ɨam valisi Muaviye, önce Kbrs adasn fethetmiƾtir.7 ơlerleyen süreçte
Arvad,Ź Rodos9 ve Girit (Ikrîdiƾ)10 gibi adalarn fethedilmesi, denizden
yaplacak kuƾatmalarn ön temeli niteliƭindedir.11
Rivayetlere göre Bizans’n payitahtn hedef alan Muaviye’nin
giriƾimini haber alan II. Constans donanma ile karƾ saldrya geçmiƾ
ve iki taraf Finike (Phoenix) açklarnda karƾ karƾya gelmiƾtir.12 Likya
sahillerindeki mücadelenin ardndan Bizans donanmas aƭr bir yenilgi
almƾtr. Hatta II. Constans’n klk deƭiƾtirerek kaçtƭna dair haberler
nakledilmiƾtir.13 ơbn A’sem’in verdiƭi bilgiye göre II. Constans’n karƾ
saldrsnn haber alnmas üzerine, Msr valisi Abdullah b. Sa’d b. Ebî
Serh yardm göndermiƾtir.14
Ɨehrin fethine yönelik ilk ciddi hamle 66Ź ylnda gerçekleƾtirildi. Rivayete göre Muaviye, Fedâle b. Ubeyd el-Ensârî’yi II. Constas’a yardm eden Ermeni valisi Saborios üzerine göndermiƾti. Ancak
ordu Anadolu içlerindeyken Saborios’un öldüƭü haberinin alnmas
üzerine, yoluna devam eden Fedâle Kadköy’e kadar ilerledi. Onun bu
hamlesinin arka plannda Bizans idaresindeki taht kavgalarnn da etkisi
Ŷ Harbutlî, 231.
6 Sebéos, L’évéque, Histore d’Héraclius, Traduite de L’Armenien et Annotee Fre7

Ź
9
10
11
12
13
14

deric Macler, ơmrimerie Nationale, Paris 1904, 140.
Halife b. Hayyât, Tarihu Halife b. Hayyât; Halife b. Hayyât Tarihi, çev. Abdülhalik Bakr, Ankara 2001, 200; Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, çev. Mustafa Fayda, Ankara 19Ź7, 21Ź; ơbn A’sem, Ebû Muhammed b. Ahmed b. A’sem el-Kûfî (314/926),
Kitâbu’l-Fütûh, Beyrut 19Ź6, I, 347-4Ź.
Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, 33Ź; ơbn A’sem, I, 367.
Belâzurî, Fütûh, 33Ź; ơbn A’sem, I, 3Ŷ2; Rodos seferinin 67Ź ylnda düzenlendiƭi
de söylenir. Halife b. Hayyât, 279.
Belâzurî, Fütûh, 339.
ơbn A’sem, I, 3Ŷ2-Ŷ4.
Theophanes, The Chronicle of Theophanes, Translated by Harry Turtledove,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 19Ź2, 4Ŷ.
Canard, 21Ŷ-16.
ơbn A’sem, I, 3Ŷ4, 3Ŷ6.
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olduƭuna dair yorumlar yaplmƾtr.1Ŷ Kƾ ayn burada geçiren Fedâle,
ƾehri kuƾatmak için yardm isteyince, Muaviye ilk önce Süfyan b. Avf,
ardndan da oƭlu Yezid komutasnda bir ordu hazrlayp sevk etti. Yezid’in ordusunda ơbn Abbâs, ơbn Ömer, Zübeyr b. Avvâm ve Ebû Eyyûb
el-Ensârî (Hâlid b. Zeyd) gibi önemli isimlerin bulunduƭu rivayet edilir.
Yardm gelmesinin ardndan ƾehir kuƾatld, ancak sonuç alnamad.16
Kuƾatmann baƾarszlkla neticelenmesi, ordunun erzak sknts çekmesi ve salgn hastalƭn baƾ göstermesi gibi nedenlerle açklanr. Baz
rivayetlerde ise baƾarszlk Yezid’in beceriksizliƭine fatura edilir. Ancak
bu tür iddialar daha çok onu kötülemeye yönelik sonradan uydurulan
iddialar görüntüsündedir.
ơlk hamlenin baƾarszlkla neticelenmesine raƭmen, Muaviye ơstanbul’u fethetme arzusundan vazgeçmedi. Adeta bu amacn gerçekleƾtirmenin alt yaps olarak Anadolu içlerine doƭru seferler düzenlemeye
devam etti. Sevk ettiƭi ordular Kapdaƭ Yarmadas’n ele geçirdiler ve
buras daha sonraki seferler için bir üs olarak kullanld.
ơkinci kez ơstanbul’u kuƾatmay planlayan Muaviye, ciddi hazrlklar yapt. Özellikle donanmaya aƭrlk verip gemi inƾaatn hzlandrd.
Rivayetlere göre Ɨam, Msr ve Libya sahillerindeki tersanelerde gemiler
inƾa edildi. Finike sahillerinden ahƾap malzeme ticareti yaptƭ söylenir.
Bizans tarihçisi Theophanes (201/Ź17), Tripolis (Libya) sahillerindeki
tersanelerde de gemiler inƾa edildiƭini ve bu gemilerin ơstanbul kuƾatmasnda yer aldƭn belirtir.17
Gerekli hazrlklar tamamlayan Muaviye, 677 ylnda Cunâde
b. Ebi Umeyye komutasnda güçlü bir donanma hazrlayp ơstanbul
üzerine gönderdi. Ermeni kökenli Bizans tarihçisi Sebeos, Araplar’n
bin kiƾilik üç yüz gemi ve yüz kiƾilik beƾ bin gemiden oluƾan bir filo ile
ơslâm ordusunun ơskenderiye’den yola çkp Kadköy sahiline ulaƾtƭn
1Ŷ Birsel Küçüksipahioƭullar, “Emeviler’in ơstanbul Kuƾatmalar Esnasnda Bizans

ơmparatorluƭu’nun Durumu” Beůinci Uluslararas Orta DoŞu Semineri Œslamiyet’in DoŞuůundan Osmanl Œdaresine Kadar Orta DoŞu (ňam, 2-4 Kasm 2010),
Elazƭ 2012, Ź1.
16 Canard, 217-1Ź.
17 Rivayete göre tersanede çalƾan iki kardeƾ, Müslümanlarn elindeki esirleri kurtarp onlar vastasyla ƾehrin emîrini öldürdüler ve ardndan ơstanbul’a kaçtlar.
O srada Muaviye Kapadokya üzerinde seferdeydi. Theophanes, 4Ŷ.
8
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söyler.1Ź Bir baƾka Bizans tarihçisi Theophanes de benzer haberler aktarr ve ơslâm ordusunun ơstanbul’u kuƾattƭna dair haberi destekler.19
Bu haberlerin bir ksm ơslâm tarihi kaynaklarndaki rivayetlerle de
doƭrulanmaktadr.20
Oldukça ciddi hazrlklardan sonra gerçekleƾtirilen ikinci kuƾatmada da arzulanan netice gerçekleƾmediƭi gibi, büyük kayplar yaƾand.
Kuƾatmann baƾarszlkla sonuçlanmas, denizde yanma özelliƭine sahip Rum ateƾiyle irtibatlandrlr ve donanmann bir ksmnn yandƭ söylenir. Donanma komutan Yezid b. Ɨecerred’in öldüƭü, daƭlan
ordunun aƭr kayplarla geri çekildiƭi haberleri aktarlmƾtr. Ayrca
Msr’dan gelen ơslâm ordusu içindeki birliklerin bir ksmnn Bizans
saflarna geçtiƭi, erzak yüklü gemilerin Bizans’n eline geçtiƭi ve bu nedenle erzak sknts yaƾandƭ gibi rivayetler aktarlmƾtr. Geri çekilen
ơslâm ordusunun Antalya yaknlarna geldiƭi zaman ƾiddetli bir frtnaya
tutulduƭu ve donanmadan geriye kalan ksmn da burada telef olduƭu
söylenir. Kara birliklerinin de dikkate deƭer bir baƾar elde edememesi
üzerine, Muaviye’nin ikinci kez ơstanbul’u fethetme giriƾimi baƾarszlkla sonuçlanmƾ oldu.
Bu süreçten sonra ƾehri ele geçirme hedefinin bir süre dondurulduƭu ve Bizans’la 30 yl boyunca savaƾmamak üzere anlaƾma yapldƭ
söylenir. Anlaƾma gereƭi Muaviye’nin savaƾ tazminat olarak 3000 dinar
ve Ŷ0 Arap at vermeyi kabul ettiƭi, keza anlaƾma taahhüdü olarak Ŷ0
kiƾiyi de rehine olarak brakmaya raz olduƭu belirtilir. Arka arkaya iki
kez baƾarszlkla sonuçlanan kuƾatmalara raƭmen, Bizans’n Ɨam üzerine saldrmamas dikkat çeker. Baz yorumlarda bu durum Bulgarlarla
da savaƾ halinde olduklarna baƭlanr.21
Muaviye’nin vefatndan sonra oƭlu Yezid’in (6Ź0-6Ź3) hilafete
gelmesiyle birlikte baƾlayan iç çekiƾmeler, hem Anadolu içlerine doƭru
sürdürülen seferlerin hem de diƭer bölgelerdeki fetihlerin durmasna
neden oldu. Abdulmelik (6ŹŶ-70Ŷ) hilafete geldiƭi zaman, uzun süre
halifelik iddiasyla ortaya çkan ơbn Zübeyr’le mücadele etmek zorunda
1Ź Sebéos, 140.
19 Theophanes, 4Ŷ.
20 ơbn A’sem, I, 3Ŷ4-Ŷ6.
21 Küçüksipahioƭullar, Ź4.
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kald. Hatta kuzey snrn güvenceye almak için Bizans’la anlaƾma yapp
yüklü miktarda vergi ödediƭi söylenir. Abdulmelik’ten sonra hilafete gelen oƭlu I. Velid (70Ŷ-71Ŷ) zamannda Emevi devleti en güçlü dönemine
eriƾmiƾti. Onun zamannda kardeƾi Mesleme b. Abdulmelik Anadolu
içlerine doƭru sürdürdüƭü seferlerle Bizans’a karƾ büyük baƾarlar elde
etmiƾtir.22 Ayrca diƭer kardeƾi Hiƾâm b. Abdulmelik, Yezid b. Cübeyr,
Abbas b. Velid, Omer b. Velid, Mervan b. Velid, Abdulaziz b. Velid,
Velid b. Hiƾâm ve Yezid b. Ebî Kebƾe gibi komutanlar da bu dönemde
Anadolu’ya doƭru baƾarl aknlar düzenlediler. Elde edilen baƾarlardan
sonra, I. Velid ơstanbul’u fethetmeye yönelik hazrlklara giriƾti. Fakat
bu hedefini gerçekleƾtiremeden vefat etti. Onun hedefini kardeƾi Süleyman b. Abdulmelik devam ettirdi.
ơki yl kadar hilafette bulunan Süleyman b. Abdulmelik (71Ŷ-717)
döneminde Emevi devletinin duraklama dönemine girdiƭi ve bir çok
dahili problemin ortaya çktƭ söylenir. Bu tür olumsuzluklara raƭmen
onun döneminin en önemli olaylarndan birisi, ơstanbul’un üçüncü kez
kuƾatlmasdr. Özellikle duraklamann baƾladƭ bir dönemde Süleyman b. Abdulmalik’in bu giriƾimi, Emevi halifelerinin buraya verdikleri
önemi göstermesi bakmndan dikkate deƭerdir. Süleyman 716 ylnda
kardeƾi Mesleme b. Abdulmelik komutasndaki orduyu ơstanbul üzerine
sevk etti. Ayrca Ömer b. Hubeyre’yi de denizden muhasaraya destek
vermesi amacyla gönderdi. ơstanbul kara ve denizden muhasara altna alnd, fakat kayda deƭer bir baƾar elde edilemedi.23 Surlarn bir
türlü aƾlamamas, Rum ateƾi, kuƾatmann uzamas, erzak skntsnn
çekilmesi ve sabrlarn zorlanmas gibi birtakm olumsuzluklar bu sefer
srasnda karƾlaƾlan problemler olarak sralanr. Keza Msr’dan gönderilen donanmann beklenen desteƭi vermediƭi de kaydedilir. Muhasara
devam ederken halife vefat edince, yeni bir süreç baƾlad. Süleyman’n
22 Mesleme’nin Anadolu içlerinde sürdürdüƭü baƾarl seferlerle ilgili detayl bilgiler

için bk. Mehmet Azimli, “Emevi Dönemi Valileri ve Komutanlarndan Mesleme
b. Abdulmelik”, Dicle Üniv. Œlahiyat Fakültesi, (cilt: 9, say: 2, Diyarbakr 2007),
26-39; Âdem Apak, “Emevîler Döneminde Anadolu’da Arap-Bizans Mücadelesi,
U. Üniversitesi Œlahiyat Fakültesi Dergisi, (cilt: 1Ź, say: 20, 2009), 9Ŷ-122.
23 ơbn Manžǃr, Ebǃ’l-FaΨl Muέammed b. Mukerrem b. ‘AlƯ CemƣluddƯn b. Manžǃr
er-Ruveyfi‘Ư (ö.711/1311), Muʃtaʇaru TŔrŠʃi Dimeůʅ, thk. Rǃέiyye en-Neέέƣs,
RiyƣΨ ‘AbdulέamƯd Murƣd, Muέammed MušƯ‘, I-XXIX, Dmeƾβ 1402/19Ź4,
XXIV, 26Ŷ.
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yerine tahta geçen Ömer b. Abdulaziz (717-720) fetih politikasnda deƭiƾikliƭe giderek ơstanbul’u muhasara eden orduyu geri çekti. Böylece
üçüncü kuƾatma da baƾarszlkla neticelenmiƾ oldu. Bu süreçten sonra
Emevi halifeleri bir daha ơstanbul’u ele geçirmek için ciddi giriƾimde
bulunmamƾlardr.
Özellikle Hiƾâm b. Abdülmelik (724-743) döneminde Emevi
devleti yeniden güçlü bir idari yap kazanmasna raƭmen, ơstanbul’u
fethetmek için herhangi bir giriƾimde bulunulmamƾtr. Oysa Anadolu içlerine doƭru birçok akn düzenlenmiƾtir. Bu aknlar srasnda ơslâm ordusu Konya, Ankara, Kayseri ve Niksar gibi birçok ƾehre kadar
ilerlemesine raƭmen, Bizans payitahtn ele geçirmeye yönelik ciddi bir
adm atlmamƾtr. Baƾarszlkla neticelenen kuƾatmalar devletin büyük
maddi kayba uƭramasna neden olduƭu gibi, ƾehrin fethinin imkânsz
olduƭu gibi bir umutsuzluƭu da beraberinde getirmiƾtir.
Bütün bunlarla birlikte Muaviye döneminden beri Anadolu’ya
doƭru baƾlatlan aknlar ve ơstanbul’u ele geçirme giriƾimleri, Bizans’n
savunmada kalmasna yol açmƾ ve karƾ saldrda bulunma frsat bulamamƾtr.24 Özellikle üçüncü kuƾatmann gerçekleƾtiƭi süreçte Bizans’n
içinde bulunduƭu durumun hiç de iç açc olmadƭ söylenir.2Ŷ

ơstanbul’un Fethiyle ilgili Rivayetler
Hadis koleksiyonlar arasnda yer alan Kostantnyye’nin (ơstanbul) fethedileceƭine dair rivayetlerin kahir ekseriyeti Müslim’in (ö.
261/Ź7Ŷ) es-Sahîh’i ile onun çaƭdaƾ olan Ebû Dâvud’un (ö. 27Ŷ/ŹŹ9)
Sünen’i, Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i ve el-Ϋƣris b. EbƯ Usƣme’nin (ö.
2Ź2/Ź9Ŷ) Buʁyetu’l-BŔʂiʇ adl eserlerinde geçmektedir. Gelecekte vuku
bulacak olaylara dair birtakm gizemli haberleri ihtiva eden ve ayn zamanda kyamet alametleri olarak sunulan bu haberler, birçok çeliƾki ve
tarihi gerçeklere aykr iddialarla doludur. Örneƭin Kostantnyye’nin
fethi, kyamet alametlerinden birisi olarak sunulurken, ayrca fetihle
birlikte Deccal’in zuhur edeceƭi ve Hz. ơsa’nn nüzulü gibi tasvirler bu
24 Kaegi, Walter Emil, Bizans ve Œlk Œslam Fetihleri, çev. Mehmet Özay, Kaknüs

Yaynlar, 1. Bask, ơstanbul 2000, 366.
2Ŷ Küçüksipahioƭullar, Ź4.
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haberlerden sadece bir kaçdr. En erken döneme ait kaynaklarda baz
rivayet krntlar bulunmakta, ancak önce bütünlük arz edenleri verip
diƭerlerini bunlarla birlikte zikretmeye çalƾacaƭz.
et-ŠayƣlisƯ’de (ö.204/Ź20) yer alan bir rivayette ƾu haberler nakledilmiƾtir: Eslem Ebû ơmrân dedi ki, Rum ƾehrinde (ơstanbul’da) idik.
Rumlar büyük bir ordu ile karƾmza çktlar. Müslümanlar onlara denk
veya daha fazlayd. Msr’dan gelen ordunun baƾnda Ukbe b. Âmir komutan olarak bulunuyordu. Fedâle b. Ubeyd genel komutan idi. Müslümanlardan birisi Rum saflarna doƭru tek baƾna hücum edince, bazlar
(Bakara sûresinin 19Ŷ. âyetine atfla) “Sübhanallah, kendi eliyle kendini
tehlikeye atyor” diye haykrd. O srada Ebû Eyyûb ƾu uyarda bulundu:
“Ey insanlar! Siz bu âyeti bununla iliƾkilendiriyorsunuz, fakat yaptƭnz
bir tevildir. Oysa âyet biz Ensâr hakknda nazil olmuƾtur. Allah, ơslam’
yüceltip yardmclarn çoƭaltnca, bizler ‘artk mallarmzn baƾna geçip
onlarla meƾgul olsak, ihmal ettiƭimiz kazancmz telafi etsek’ diye söyleniyorduk. Bu temennimiz üzerine Bakara suresinin 19Ŷ. âyeti nâzil oldu.
Asl tehlike, mallarla meƾgul olup onlar çoƭaltmaya ve slah etmeye çalƾrken Allah yolunda cihad terk etmektir.” Böylece Ebû Eyyûb, Allah
yolunda cihada devam edip ƾehid düƾtü ve Rum topraƭna defnedildi.26
Klasik tefsir kaynaklarnda da mezkûr âyete dair açklamalar yaplrken,
bu rivayetlere veya benzer anlatlara yer verilmiƾtir.27
26 et-ŠayƣlisƯ, Ebǃ Dƣvǃd Suleymƣn b. Dƣvǃd b. el-Cƣrǃd el-BaεrƯ (ö.204/Ź20),

el-Musned, thk. Muέammed b. ‘Abdilmuέsin et-TurkƯ, I-IV, Mεr 1419/1999, I,
491; ayrca bkz. Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 2; el-Ϋƣkim, Ebǃ ‘Abdillƣh Muέammed b. ‘Abdillƣh b. Muέammed eΨ-ΧabbƯ en-NƯsƣbǃrƯ (ö.40Ŷ/101Ŷ), el-Mustedrek Ŕle’s-ɺaʂiʂayn, thk. Muεšafƣ ‘Abdulβƣdir ‘Ašƣ, I-IV, Beyrǃt 1411/1990, II,
302; Beyhakî, Ebǃ Bekr Aέmed b. el-Ϋuseyn b. ‘AlƯ el-άusrevcerdƯ el-άurƣsƣnƯ
(ö.4ŶŹ/1066), es-Sunenu’l-KubrŔ, thk. Muέammed ‘Abdulβƣdir ‘Ašƣ, Beyrǃt
1424/2003, IX, 7Ź; el-BeyhaβƯ, Ebǃ Bekr Aέmed b. el-Ϋuseyn b. ‘AlƯ el-άusrevcerdƯ el-άurƣsƣnƯ (ö.4ŶŹ/1066), Ma‘rifetu’s-Sunen ve’l-’żεƣr, thk. ‘Abdmuši‘
‘EmƯn αal‘acƯ, I-XV, Karaçi, Beyrut, Ϋaleb, Kƣhire 1412/1991, XIII, 13Ź.
27 eš-ŠaberƯ, Ebǃ Ca‘fer Muέammed b. CerƯr b. YezƯd el-żmilƯ (ö.310/923), CŔmi‘u’l-Beyƣn fƯ Te’vƯli ‘żyi’l-ɸur’Ŕn, thk. ‘Aέmed Muέammed Ɨƣkir, I-XXIV,
1420/2000, III, Ŷ90, Ŷ91; ơbn EbƯ Ϋƣtim, Ebǃ Muέammed ‘Abdurraέman b.
Muέammed b. ơdrƯs er-RƣzƯ (ö.327/93Ź), TefsŠru’l ɸur’ƣni’l-‘AzƯm, thk. ‘Es‘ad
Muέammed eš-Šayyib, 1419/199Ź, I, 330, 331; eε-γa‘lebƯ, Ebǃ ơsέƣβ Aέmed
b. Muέammed b. ơbrƣhƯm (ö.427/1036), el-Keůfu ve’l-BeyŔn ‘an TefsƯri’l-ɸur’Ŕn,
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Ebû Dâvud’da yer alan ayn rivayetin biraz deƭiƾik versiyonunda ise, Halid b. Velid’in oƭlu Abdurrahman komutasndaki ordunun
ơstanbul’u fethetmek amacyla Medine’den yola çktƭ ve ƾehre yaklaƾtklar zaman Romal askerlerin srtlarn surlara dayamƾ bir ƾekilde
ơslâm ordusunu karƾladklar, müminlerden birisinin tek baƾna düƾman saflarna doƭru hamle yaptƭ, o srada baz Müslümanlarn vazgeçmesi için arkasndan seslendikleri ve (Bakara sûresinin 19Ŷ. âyetine
atfla) “Lâilaheillellah, kendi kendini tehlikeye atyor” diye haykrdklar
açklamalar yer almaktadr. O srada Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin ƾu konuƾmay yaptƭ rivayet edilir: “Bu âyet biz Ensâr hakknda nazil oldu.
Allah Peygamber’ine yardm edip ơslâm’a destek olunca, ‘Artk mallarmzn baƾna geçme zaman geldi, onlarla ilgilenelim’ demiƾtik. Bunun
üzerine “Mallarnz Allah yolunda harcayn. (Malnz düůünerek) kendi
elinizle kendimizi tehlikeye atmayn...”2Ź âyeti nâzil oldu. Kendi ellerimizle kendimizi tehlikeye atmak demek, mallarmzla uƭraƾp cihad
terk etmemizdir.” Rivayetin devamnda Ebû Eyyûb’un ƾehid oluncaya
kadar savaƾtƭna dair bir iddia dile getirilmiƾ ve ơstanbul’a defnedildiƭi
bilgisine yer vermiƾtir.29 Oysa rivayetlerin çoƭunda bu sefer srasnda
Ebû Eyyûb’un hastalandƭ, vefat etmesi durumunda komutan Yezid’e
vasiyette bulunup Müslümanlarn ulaƾabildiƭi en son noktaya kadar
götürülüp burada gömülmesini istediƭi, hastalƭnn artmas üzerine

thk. Ebǃ Muέammed b. ‘żƾǃr, I-X, Beyrǃt 1422/2002, II, 92, 93; es-Sem‘ƣnƯ,
Ebǃ’l-Mužaffer Manεǃr b. Muέammed b. ‘Abdilcebbƣr el-MervezƯ (ö.4Ź9/1096),
TefsŠru’l-ɸur’Ŕn, thk. Yƣsir b. ơbrƣhƯm-ΩanƯm b. ‘Abbƣs, RiyƣΨ 141Ź/1997, I, 19Ŷ;
ez-ZemaήƾerƯ, Ebǃ’l-αƣsm Maέmǃd b. ‘Amr b. Aέmed Cƣrullƣh (ö.Ŷ3Ź/1144), elKeůůŔf ‘an ɶaʅƣƯʅ Ωavƣmiʀi’t-TenzŠl, I-IV, Beyrǃt 1407, I, 237; el-αuršubƯ, Ebǃ
‘Abdillƣh Muέammed b. Aέmed b. EbƯ Bekr el-EnεƣrƯ el-άazrecƯ (ö.671/1273),
el-CŔmi‘ li’żʂkŔmi’l-ɸur’Ŕn, thk. Aέmed el-BerdǃnƯ-ơbrahim Ešfeyyiƾ, I-XX,
αahire 13Ź4/1964, II, 361; ơbn KeεƯr, Ebǃ’l-Fidƣ’ ơsmƣƯl b. ‘Omar b. KeεƯr el-αureƾƯ ed-DimeƾβƯ (ö.774/1373), TefsŠru’l-ɸur’Ŕni’l-‘AžƯm, thk. SƣmƯ b. Muέammed
Selƣme, I-VIII, 1420/1999, I, Ŷ2Ź.
2Ź Bakara 2/19Ŷ.
29 Ebû Dâvud, “Cihad”, 22; el-BeyhaβƯ, es-Sunenu’l-KubrŔ, IX, 167, 16Ź; eš-ŠaέƣvƯ,
ňerʂu Muůkili’l-ĭʇŔr, XII, 99; el-Ϋƣkim, el-Mustedrek, II, 94. Bir rivayete göre
ordu Medine’den ayrlp ơstanbul’a doƭru ilerlerlerken Filistin bölgesindeki
ez-Zulukye’de (ÈƨÈȈǬÌÉǳÉ¯) konaklamƾt (Ebû Dâvud, “Fiten ve Melahim”, 6).
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vefat edince, ơstanbul surlarna yakn yere defnedildiƭi söylenir.30 Günümüzde kabrinin yeri net olarak bilinmemekle birlikte, ơstanbul’un
Eyüp semtinde olduƭuna inanlr.31 Ebû Eyyûb’un hicrî Ŷ1 ylnda vefat
ettiƭi belirtilir.32 Ayrca Yezid komutasndaki ordunun hicri elli iki33 ve
elli beƾ ylnda savaƾtƭna dair de rivayetler nakledilmiƾtir.34
Ahmed b. Hanbel’de (ö.241/ŹŶ6) yer alan Ebû Zbyân isnadl bir
rivayette ơstanbul’un muhasaras srasnda Ebû Eyyûb’un hastalandƭ
ve ölüm vaktinin geldiƭini anlaynca ƾöyle dediƭi rivayet edilir: Burada
ölürsem beni (ileri) götürün ve düƾmanla karƾlaƾtƭnz en son yere
defnedin. Ben Resulullah’n ƾöyle dediƭini duydum: “Kim Allah’a hiçbir
ƾeyi ortak koƾmadan ölürse cennete gider.”3Ŷ ơbn Ebî Ɨeybe (ö.23Ŷ/ŹŶ0)36
ve Buhârî’deki (ö.2Ŷ6/Ź70) bir rivayette de Ebû Eyyûb’un Kostantnyye’de savaƾp vefat ettiƭi haberi yer almaktadr.37 Ebû Eyyûb’un surlara yakn bir yere defnedildiƭi söylenmekle birlikte yeri net olarak
belirtilmez.
Ebû Katade el-Adevî’nin Yüseyr b. Câbir’den naklettiƭi bir rivayette, Kûfe’de scak bir rüzgârn estiƭi, o srada bir adamn “Kyamet
30 Ebǃ Bekir ed-DƯneverƯ, Ebǃ Bekir Aέmed b. Mervƣn el-MƣlikƯ (ö.333/94Ŷ),

el-MucŔlese ve CevŔhiru’l-‘ơlm, thk. Ebǃ ‘Ubeyde Meshǃr b. Ϋasen ‘żl Suleymƣn, X, Baέreyn, Beyrǃt 1419H, IV, Ź9; el-Ϋƣkim, el-Mustedrek, III, Ŷ1Ź; Ebǃ
Nu‘aym, Aέmed b. ‘Abdillƣh b. Aέmed el-IεbehƣnƯ (ö.430/1039), ɶilyetu’l-EvliyŔ’
ve Šabaʅƣtu’l-AʇfiyŔ’, I-X, Mεr 1394/1974, I, 361.
31 Ebû Dâvud, “Cihâd”, 22; Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 2.
32 ơbn EbƯ ‘żεm, Ebǃ Bekr b. EbƯ ‘żεm Aέmed b. ‘Amr eƾ-ƗeybƣnƯ (ö.2Ź7/900),
el-ĭʂƣd ve’l-MeεƣnƯ - ơbni EbƯ ‘żʇim, thk. Dr. Bƣsim Fayεal Aέmed el-Cevƣbra,
I-VI, RiyƣΨ 1991, III, 439; et-ŠaberƣnƯ, Ebǃ’l-αƣsm Suleymƣn b. Aέmed b.
Eyyǃb es-ƗƣmƯ (ö.360/971), el-Mu‘cemu’l-KebƯr, thk. ΫamdƯ b. ‘AbdulmecƯd
es-SelefƯ, I-XXV, αƣhire, IV, 11Ź.
33 el-Ϋƣkim, el-Mustedrek, III, Ŷ1Ź.
34 ‘Abdulcebbƣr el-άavlƣnƯ, Ebǃ ‘AlƯ ‘Abdulcebbƣr b. ‘Abdullƣh b. Muέammed b.
‘AbdurraέƯm ed-DƣrƣnƯ (ö.370/9Ź1), TŔrŠʃu DŔryŔ, Dimeƾβ 1369/19Ŷ0, I, 37.
3Ŷ Ahmed b. Hanbel, Ebǃ ‘Abdillƣh Aέmed b. Muέammed b. Ϋanbel eƾ-ƗeybƣnƯ
(ö.241/ŹŶ6), Musnedu ‘Aʂmed b. ɶanbel, thk. Aέmed Ma‘bed ‘AbdulkerƯm,
I-XIV, Beyrǃt 1432/2011, V, 419.
36 ơbn EbƯ Ɨeybe, Ebǃ Bekr b. EbƯ Ɨeybe ‘Abdullƣh b. el-‘AbsƯ (ö.23Ŷ/ŹŶ0), el-Muʇannef, thk. Kemƣl Yǃsuf el-Ϋǃt, I-VII, RiyƣΨ 1409, VIII, 23Ź.
37 el-BuήƣrƯ, TŔrŠʃi’l-KebŠr, II, Ŷ9.
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geldi” dediƭi, ơbn Mes’ud’un da ona “Miras taksim edilmeyince ve
ganimetle ferahlanma olmaynca kyametin kopmayacaƭn” söylediƭi,
ardndan eliyle Ɨam tarafn iƾaret ederek düƾmann Müslümanlar aleyhine hazrlk yaptƭn ve iki taraf arasnda ƾiddetli bir savaƾn olacaƭn,
Müslümanlarn ölüm timi kuracaklarn, fakat iki tarafn birbirine galip
gelemeyeceƭini haber verdiƭi iddialar yer almaktadr.3Ź Bu rivayetin
daha mukaddem versiyonunda, benzer anekdotlar anlatldktan sonra
Müslümanlarn Kostantniyye’ye girecekleri, orada altn ve gümüƾler
elde edecekleri haberleri de bulunmaktadr. Keza rivayetin devamnda
Deccal’in çkacaƭndan da bahsedilmektedir.39 Ayn kaynakta ơstanbul’un fethi ile kyamet saati arasnda iliƾki kurulan bir baƾka rivayet
daha bulunmaktadr.40 Bu rivayetler en son ravi olarak ơbn Mes’ud’a
dayandrlp ayn konuyla ilgili olmakla birlikte, hem ravi zincirinde yer
alan isimler hem de muhteva olarak birtakm farkllklar içermektedir.
ơbn Ebî Ɨeybe (ö.23Ŷ/ŹŶ0)41 ve Ahmed b. Hanbel’de (ö.241/ŹŶ6)42
yer alan Muaz b. Cebel isnadl bir rivayette, büyük savaƾ veya kanl savaƾ
(el-melhametü’l-kubrâ veya uzmâ), Kostantnyye’nin fethi ve Deccal’in
çkƾnn yedi ay ara ile vuku bulacaƭ haberleri yer almaktadr.43 Ayn
rivayet ơbn Mesûd isnadyla da nakledilmiƾtir.44 Bir rivayette ise büyük
3Ź Müslim, “Fiten ve Eƾrâtu’s-Sâa”, 37.
39 Ma‘mer b. Rƣƾid, Ma‘mer b. Rƣƾid el-EzdƯ (ö.1Ŷ3/770), el-CŔmi‘, thk. ΫabƯ-

bu’r-Raέmƣn el-’A‘žamƯ, I-II (Muεannef ’in 10 ve 11. cüzleri), Pakistan 1403H, XI,
3ŹŶ; Abdurrezzak, el-Musannef, XI, 3ŹŶ; el-Ϋƣris b. EbƯ Usƣme, Ebǃ Muέammed
el-Ϋƣriε b. Muέammed et-TemƯmƯ el-BaΪdƣdƯ (ö.2Ź2/Ź9Ŷ), Musnedu’l-ɶƣriε=BuΪyetu’l-Bƣʂiʇ ‘an ZevŔidi Musnedi’l-ɶƣriε, thk. Ϋuseyn Aέmed γƣliέ el-BƣkirƯ,
I-II, MedƯne 1413/1992, II, 7Ź4; el-Bezzƣr, Ebǃ Bekir Aέmed b. ‘Amr b. ‘Abdulήƣlβ b. άallƣd el‘ơtkƯ (ö.292/90Ŷ), el-Baʂru’z-Zeʃʃƣr, thk. Maέfǃžurraέmƣn
Zeynullƣh (I-IX); ‘Adil b. Sa‘d (X-XVII); γabrƯ ‘Abdulήƣlβ eƾ-Ɨƣfi‘Ư (XVIII),
I-XVIII, MedƯne 19ŹŹ/2009, VI, 447; Ebǃ Muέammed el-BeΪavƯ, Ɨerʂu’s-Sunne,
XV, 42.
40 Ma‘mer b. Rƣƾid, el-CŔmi‘, XI, 3ŹŹ.
41 ơbn EbƯ Ɨeybe, el-Muʇannef, VII, 4ŶŹ.
42 Aέmed b. Ϋanbel, el-Musned, X, 33.
43 et-ŠaberƣnƯ, Musnedu’ů-ňŔmiyyŠn, I, 39Ź, II, 362, XX, 91; el-Ϋƣkim, el-Mustedrek,
IV, 473; Ebǃ ‘Amr ed-DƣnƯ, es-Sunenu’l-VŔride fi’l-Fiten, IV, 930.
44 Aέmed b. Ϋanbel, el-Musned, X, 39; Ebû Dâvud, “Melahim”, 4; Tirmizî, “Fiten”,
ŶŹ; ơbn Mâce, “Fiten”, 3Ŷ.
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savaƾ ile ơstanbul’un fethinin alt ay ara ile gerçekleƾeceƭi, yedinci ayda
ise Deccal’in çkacaƭ haberi yer almaktadr.4Ŷ
ơbnu’l-Ca‘d’n (ö.230/Ź4Ŷ) el-Musned adl eserinde yer alan Muaz
b. Cebel isnadl bir rivayette “Beytü’l-Makdis’in imarnn, Medine’nin
harabna, Medine’nin harabnn büyük savaƾn çkƾna, büyük savaƾn
çkƾnn Kostantnyye’nin fethine, Kostantnyye’nin fethinin ise Deccal’in çkƾna iƾaret” olduƭu iddias dillendirilmiƾtir.46 Ayn rivayet ơbn
Ebî Ɨeybe,47 Ahmed b. Hanbel,4Ź Ebû Dâvud’da,49 et-Tahâvî’de,Ŷ0 ve
et-ŠaberƣnƯ’Ŷ1 el-ΫƣkimŶ2 ve Ebǃ ‘Amr ed-DƣnƯ’deŶ3 de geçmektedir. Rivayetin baƾlangcndaki ifadeler adeta Emevileri yermektedir. Özellikle
Emeviler döneminde Kudüs’e yaplan yatrm, buna mukabil Medine’de
yaƾanan Harre Olay böyle bir ihtimali akla getirmektedir.
Mezkûr rivayetin bir baƾka versiyonunda Kostantnyye’nin fethi
deƭil, burann harabndan bahsedilir.Ŷ4 Hatta büyük savaƾ, ơstanbul’un
harap olmas ve Deccal’in çkƾnn bu sefer dokuz ay içerisinde vuku bulacaƭ iddias dillendirilmiƾtir.ŶŶ Diƭer bir deyiƾle büyük savaƾ veya kanl
savaƾn, Kostantnyye’nin harabnn ve Deccal’in çkƾnn arasnda yedi
4Ŷ Ebǃ Muέammed el-BeΪavƯ, ňerʂu’s-Sunne, XV, 47.
46 ơbnu’l-Ca‘d, ‘AlƯ ơbnu’l-Ca‘d b. ‘Ubeyd el-CevherƯ el-BaΪdƣdƯ (ö.230/Ź4Ŷ),

47
4Ź
49
Ŷ0
Ŷ1

Ŷ2
Ŷ3
Ŷ4
ŶŶ

el-Musned, thk. ‘żmir Aέmed Ϋaydar, Beyrǃt 1410/1990, I, 4Ź9; Ebǃ Muέammed el-BeΪavƯ, el-Ϋuseyn b. Mes‘ǃd b. Muέammed b. el-Ferrƣ’ (ö.Ŷ16/1122),
ňerʂu’s-Sunne, thk. Ɨu‘ayb el-Arnavûš, Muέammed Zuheyr eƾ-ƗƣvƯƾ, I-XV, Dimeƾβ, Beyrǃt 1403/ 19Ź3, XV, 46.
ơbn EbƯ Ɨeybe, el-Muʇannef, VII, 490.
Aέmed b. Ϋanbel, el-Musned, X, 61.
Ebû Dâvud, “Melahim”, 3.
eš-ŠaέƣvƯ, Ebǃ Ca‘fer Aέmed b. Muέammed b. Selƣme el-EzdƯ el-MεrƯ
(ö.321/933), ňerʂu Muůkili’l-ĭʇŔr, thk. Ɨu‘ayb el-Arnavǃš, I-XVI, 141Ŷ/1994, I, 4Ŷ0.
et-ŠaberƣnƯ, Ebǃ’l-αƣsm Suleymƣn b. Aέmed b. Eyyǃb es-ƗƣmƯ (ö.360/971),
Musnedu’ů-ňŔmiyyŠn- et-ŠaberŔnŠ, thk. ΫamdƯ b. ‘AbdulmecƯd es-SelefƯ, I-IV,
Beyrǃt 140Ŷ/19Ź4, I, 122, IV, 347, XX, 10Ź.
el-Ϋƣkim, el-Mustedrek, IV, 467.
Ebǃ ‘Amr ed-DƣnƯ, es-Sunenu’l-VŔride fi’l-Fiten, IV, ŹŹŶ, 930, VI, 1130.
eƾ-ƗƣƾƯ, Ebǃ Sa‘Ưd el-Heyεem b. Kuleyb b. Sureyc b. Ma‘βil el-BinkeεƯ (ö.33Ŷ/947),
el-Musned, thk. Maέfǃž er-Raέmƣn Zeynullƣh, I-II, MedƯne 1410H, III, 2ŹŹ.
Ebǃ ‘Amr ed-DƣnƯ, es-Sunenu’l-VŔride fi’l-Fiten, VI, 11Ź3.
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veya dokuz aylk bir zaman dilimi içerisinde gerçekleƾeceƭi iddiasndan
bahsedilmektedir. Utbe b. Amr es-Sülemî isnadl bir rivayette ise Hz.
Peygamber’in dört ƾehri cehennemlik olarak nitelediƭi, bunlar arasnda
Kostantnyye’yi de saydƭ belirtilir.Ŷ6
Abdullah b. Busr isnadl rivayette ise, büyük savaƾ ile Kostantnyye’nin fethi arasnda alt senelik bir zaman diliminin olduƭu, yeǈÊ ǸÈ Ìǳ¦) çkacaƭ iddias yer
dinci senede el-Mesihu’d-Deccal’in (¾Ƣ
É Ƴċ ƾċ ǳ¦ ƶȈ
É
almaktadr.Ŷ7 ơbn Mâce’de bulunan ayn ravi isnadl rivayette ise Kostantnyye ad belirtilmeksizin, bu ismin yerine sadece medine, yani
ƾehir ifadesi kullanlmƾtr.ŶŹ Bir baƾka kaynakta ise ơstanbul’un fethi
gerçekleƾmeden Deccal’in çkmayacaƭ iddias dillendirilmiƾtir.Ŷ9 Enes
b. Mâlik isnadl rivayette Kostantnyye’nin fethi ile kyametin kopmasnn ayn anda vuku bulacaƭndan söz edilmiƾtir.60 Bir baƾka rivayette
büyük olay (ÃǂÈÌºƦǰÉ Ìǳ¦ ÉƨǸÈ Ƹ
È ǴÌ ǸÈ Ìǳ¦) vuku bulduƭunda ơstanbul’un fethedileceƭi
haberi nakledilmiƾ, ancak sözü edilen büyük olayn ne olduƭu belirtilmemiƾtir.61 Tirmizî’deki rivayetin devamnda ashaptan baz kiƾilerin
hayatta olduƭu dönemde, Kostantnyye’nin bir kez fethedildiƭi iddias
bile eklenmiƾtir.62
Müstevrid el-Kureƾî isnadl bir rivayette, insanlarn en kalabalƭnn Romallar olduƭu zaman kyametin kopacaƭ iddia edilmiƾtir.63 Bu
iddiaya göre mevcut ƾartlarda kyametin kopmas gerekirdi. Ayn rivayetin deƭiƾik bir versiyonu daha bulunmaktadr.64 Bir baƾka rivayette
Ŷ6 et-ŠaberƣnƯ, Musnedu’ů-ňŔmiyyŠn, II, 106.
Ŷ7 Ebû Dâvud, “Melahim”, 4.
ŶŹ ơbn Mâce, “Fiten”, 3Ŷ
Ŷ9 Ebǃ ‘Amr ed-DƣnƯ, es-Sunenu’l-VŔride fi’l-Fiten, IV, ŹŹ0.
60 Tirmizî, “Fiten”, ŶŹ; Ebǃ ‘Amr ed-DƣnƯ, es-Sunenu’l-VŔride fi’l-Fiten, VI, 1129.
61 Ebǃ ‘Amr ed-DƣnƯ, es-Sunenu’l-VŔride fi’l-Fiten, IV, ŹŹ1, ŹŹ4.
62 Tirmizî, “Fiten”, ŶŹ.
63 Rivayetin devamnda Amr b. Âs’n raviye karƾ çkp ƾunlar söylediƭi nakledilir:

Sen böyle diyorsun fakat onlarda ƾu dört özellik vardr: 1. Onlar fitne annda en
halim insanlardr. 2- Bir musibetten sonra en çabuk kendine gelenlerdir. 3- Firardan sonra hücuma en yakn onlardr. 4- Yoksul, yetim ve zayf için insanlarn en
hayrllardrlar. Beƾinci olarak güzel bir cemileleri var, onlar krallarn zulmüne
en fazla karƾ duran insanlardr, dedi. Müslim, “Fiten ve Eƾrâtu’s-Sâa”, 3Ŷ.
64 Müslim, “Fiten ve Eƾrâtu’s-Sâa”, 36.
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ise Kostantnyye’nin yan sra Roma’nn da tesbih ve tekbirlerle fethedileceƭi haberi yer almaktadr.6Ŷ Abdullah b. Amir isnadl bir rivayette
Kostantiniyye ve Rûmiye (Roma) ƾehirlerinden hangisinin önce fethedileceƭinin Resûlüllah’a sorulduƭu, ơstanbul’u kast ederek Hrakl’in ƾehrinin daha önce fethedileceƭini haber verdiƭi iddia edilir.66
Müslim’deki bir rivayette Hz. Peygamber’in bir gurupla konuƾurken onlara Arap Yarmadas’n savaƾp fethedeceklerini, ardndan
ơran bölgesinde savaƾp bu topraklar ele geçireceklerini, daha sonra ise
Romallarla savaƾp onlarn topraklarn da ele geçireceklerini ve nihayet Deccal’la savaƾp ona da galip geleceklerini haber verdiƭi iddia edilir. Rivayetin devamnda bu haberleri ravi Nâfi’ b. Utbe’nin duyduƭu
açklamas yer almaktadr.67 Yine Müslim’de yer alan Ebû Hureyre isnadl rivayette, Resûlüllah’n ƾu haberleri verdiƭi iddia edilir: “Rumlar
Ê ǸǟÈ
Ê
(Romallar) A’mâk (¼Ƣ
È Ì ȋ¦) veya ed-Dâbk’a (ǪÈ ƥ¦®È ) inmedikçe kyamet
kopmayacaktr. O gün karƾlarna yeryüzü halknn hayrllarndan olan
Medine’den bir ordu çkacak. Ordu saf tuttuƭu zaman, Romallar “bizimle bizden esir alnanlarn arasn serbest brakn (ki,) onlarla savaƾalm” diyecekler. Müslümanlar ise “hayr, kardeƾlerimizle sizin aranz asla
serbest brakmayz” diyecekler. Ardndan onlar savaƾacaklar ve üçte biri
hezimete uƭrayacak. Allah onlarn tövbelerini ebediyen kabul etmeyecek. Üçte biri öldürülecek, ancak Allah katnda ƾehitlerin en faziletlisi
olacak. Üçte biri ise fethedecek ve ebediyen fitneye bulaƾmayacak. Ardndan Kostantnyye fethedilecek. Müminler klçlarn zeytin aƭaçlarna asp ganimetleri taksim ederken, o anda ƾeytan çkp “Mesih arkada
kalp ailenizdeki yerinizi ald” diye haykracak. Müminler “bu bâtldr”
diyecekler. Ɨam’a geldikleri zaman karƾlarna çkacak. Müminler savaƾa
hazrlanp saflarn düzeltirken namaz ikame olacak ve Meryem oƭlu ơsa
inerek yanna gitmek isteyecek. Allah’n düƾman onu gördüƭü zaman
tuzun suda eridiƭi gibi yok olup gidecek. Onu braksa kendiliƭinden
6Ŷ et-ŠaberƣnƯ, el-Mu‘cemu’l-KebƯr, XVII, 1Ŷ, 21; el-Ϋƣkim, el-Mustedrek, IV, Ŷ30.
66 ơbn EbƯ Ɨeybe, el-Muʇannef, IV, 219; Ahmed b. Hanbel, II, 174, 177, III, 372,

376; Dârimî, “Mukaddime”, 43; et-ŠaberƣnƯ, el-Mu‘cemu’l-KebƯr, XIII, 6Ź, 490,
XIV, 130; el-Ϋƣkim, el-Mustedrek, IV, 46Ź; Ebǃ ‘Amr ed-DƣnƯ, ‘Oεmƣn b. Sa‘Ưd
b. ‘Oεmƣn b. ‘Omar ed-DƣnƯ (ö.444/10Ŷ3), es-Sunenu’l-VŔride fi’l-Fiten, thk.
RΨƣullƣh b. Muέammed ơdrƯs el-MubƣrekfǃrƯ, I-VI, RiyƣΨ 1416H, VI, 1127.
67 Müslim, “Fiten ve Eƾrâtu’s-Sâa”, 3Ź.
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helak olacak, fakat Allah onu kendi kudretiyle öldürecek ve kan süngülerinde onlara görülecek.6Ź
Ebû Hureyre’ye isnad edilen bu rivayetin bir baƾka versiyonunda
Hz. Peygamber’in etrafndakilere, “Bir taraf kara, bir taraf denizde olan
bir ƾehir iƾittiniz mi?” diye sorduƭu, “Evet” cevab üzerine ƾu açklamada
bulunduƭu iddia edilir: Benû ơshâk’dan yetmiƾ bin kiƾi bu ƾehre taarruz
etmedikçe kyamet kopmayacak. Ɨehre geldikleri zaman inecekler ve
silâhla savaƾmayacaklar gibi ok da atmayacaklar. ‘Allah’tan baƾka ilâh
yoktur, Allah her ƾeyden büyüktür’ diyecekler, sonra iki taraftan biri
susacak. Sevr dedi ki, “Ben ƾöyle dediƭini biliyorum. ‘Denizdeki taraf
düƾecek. Sonra ikinci kez, “Allah’tan baƾka ilâh yoktur. Allah her ƾeyden
büyüktür’ diyecekler. Öteki taraf da susacak. Sonra üçüncü kez, ‘Allah’tan baƾka ilâh yoktur. Allah her ƾeyden büyüktür’, diyecekler. Derken (kaplar) açlacak ve Müslümanlar girip ganimet alacaklar. Onlar
ganimetleri taksim ederken birisi “Deccal çkt” diyecek. Müslümanlar
her ƾeyi brakp dönecekler.69
Amr b. Avf isnadl rivayette ise ƾu haberler nakledilmiƾtir: Resûlullah dedi ki, “Müslümanlarn silahlarn koyduklar yerin en yakn Bevlâ’
(È ÈȏȂÌÈºƥ) olmadkça kyamet kopmaz.” Sonra Hz. Ali’ye ƾunlar söylediƭi
iddia edilir: “Sizler muhakkak Benû Esfar’la (Romallar) savaƾacaksnz.
Sizden sonra gelecek Müslümanlar da onlarla savaƾacaklar. Nihayet Allah
yolunda hiçbir knayann knamasndan korkmayan seçkin Müslüman
olan Hicaz halk onlarla savaƾa çkacak. Konstantin’i tesbih ve tekbirlerle
fethedecekler. Onlar daha önce benzerini elde etmedikleri ganimetler
kazanacaklar. Öyle ki dirhem ve dinarlar sayyla deƭil, kalkanla ölçerek
taksim edecekler. Bu srada biri gelip ‘Memleketinizde Mesih çkt’ diye
haber verecek. Unutmayn ki, bu haber yalandr. Artk bu habere inanan
da, inanmayan da (bu haberi tutan da terk eden de) piƾmandr.”70
Baƾta ơbn Ebî Ɨeybe olmak üzere, deƭiƾik kaynaklarda da Huzeyfe’ye dayandrlan bir rivayette Kostantnyye, Deylem ve Taberistan’
6Ź Müslim, “Fiten ve Eƾrâtu’s-Sâa”, 34; ơbn Ϋibbƣn, Ebǃ Ϋƣtim Muέammed b.

Ϋibbƣn b. ‘Aέmed el-BustƯ (ö.3Ŷ4/96Ŷ), es-ɺaʂƯʂ, thk. Ɨu‘ayb ‘Arnavǃš, I-XVIII,
Beyrǃt 140Ź/19ŹŹ, XV, 224, 22Ŷ.
69 Müslim, “Fiten ve Eƾrâtu’s-Sâa” 7Ź.
70 ơbn Mâce, “Fiten”, 3Ŷ.
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Benû Hâƾim’den baƾkasnn fethedemeyeceƭine dair bir baƾka iddia yer
almaktadr.71 Ebû Hureyre isnadl bir rivayette ise, Resûlüllah’n ƾu haberi verdiƭi belirtilir: “Ɨayet kyametin kopmasna bir gün bile kalsa,
ehli beytimden bir adam Deylem Daƭ ve Kostantnyye’ye sahip olana
kadar Allah günü uzatacaktr.”72
Kaynak incelemelerinin yan sra bilgisayar ortamnda da yaptƭmz taramalar neticesinde tespit edebildiƭimiz kadaryla hadis kaynaklar
arasnda yer alan rivayetlerin genel muhtevas yukarda zikredilenler çerçevesindedir. Mezkûr rivayetlerde çok sayda çeliƾki ve tarihi gerçeklere
aykr haberler yer alrken dikkat çeken en önemli hususlardan birisi, tüm
rivayetlerin kyamet saatiyle iliƾkilendirilmesi ve doƭrudan fetihle ilgili
bir bilgi içermemesidir. Diƭer bir deyiƾle referans gösterilen rivayetler
bütünüyle ileride vuku bulacak olan ve ayn zamanda kyamet alametleri
olarak zikredilen fiten ve melahim türü haberlerden müteƾekkildir.
Bir baƾka önemli husus ise, ơstanbul’u fethedecek komutan ve
ordunun Hz. Peygamber tarafndan övüldüƭüne dair rivayetin yukarda
zikredilen hadis kaynaklar arasnda yer almamasdr. Bizim tespitlerimize göre mezkûr rivayet ilk kez Ahmed b. Hanbel’in (ö.241/ŹŶ6) Müsned’inde geçmekte ve ƾu muhtevada yer almaktadr:

Ê ȈŪ¦
Ê
Ê Ê
Ê ÊÊ
(Ǌ
Ì Ǯ
È ǳÈ̄ Ǌ
É ȈÌÈŪ¦
É ÌÈÌ ǶÈ ǠÌ ǼÈǳÂÈ ,ƢǿÈÉŚǷÈ¢ ÉŚǷÈȋ¦ ǶÈ ǠÌ ǼÈǴÈºǧ ,ÉƨċȈǼȈǘǼÌÈǘǈÌ ǬÉ Ìǳ¦ Ǻċ ƸÈ ÈƬǨÌÉºƬÈǳ)
ơstanbul mutlaka fethedilecek, onu fetheden komutan ne büyük
komutan, onu fetheden asker ne büyük asker.73
Son ravi olarak Biƾr el-Has’amî’ye dayandrlan rivayet, srasyla oƭlu
Abdullah b. Biƾr, Velid b. Muƭîre el-Me’âfirî ve Zeyd b. Hubâb kanalyla aktarlmƾtr. Bu isimlerden Biƾr’in ashaptan olup Ɨam’da ikamet ettiƭi,
oƭlu Abdullah’n (ö.12ŶH) Kûfe’de oturduƭu, Velid b. Muƭîre’nin (ö.172H)
Msrl, Zeyd b. Hubâb’n (ö.230H) ise Horansanl olduƭu söylenir.74 Bu
sened zinciri aƾaƭda zikredilen kaynaklarda da ayn ƾekilde geçmekte71 ơbn EbƯ Ɨeybe, el-Muʇannef, VI, Ŷ62; et-ŠaberƣnƯ, Musnedu’ů-ňŔmiyyŠn, I, 3Ź6;

ơbnu’l-MuβrƯ, Ebǃ Bekir Muέammed b. ơbrƣhƯm b. ‘AlƯ b. ‘żεm el-’ơsfehƣnƯ
(ö.3Ź1/991), Mu‘cemu Œbnu’l-MuʅrŠ, thk. EbƯ ‘Abdilέamen ‘żdil b. Sa‘d, RiyƣΨ
1419/199Ź, I, 63.
72 ơbn Mâce, “Cihâd”, 11; ơbn Ϋibbƣn, es-ɺaʂƯʂ, XIII, 2Ź3.
73 Aέmed b. Ϋanbel, Musned, VIII, 2Ŷ4.
74 Kulat, 7-Ź.
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dir. Haberin devamnda ravi Zeyd b. Hubab, Mesleme b. Abdülmelik’in
kendisini çaƭrdƭn ve bu hadisi sorduƭunu, aldƭ bilgi üzerine Kostantnyye’ye doƭru sefere çktƭn söylediƭi iddia edilmiƾtir. Ayn rivayeti
Buhârî (ö.2Ŷ6/Ź70) Târîhu’l-Kebir’ine7Ŷ alrken es-Sahîh’ine almamƾtr.
Muteber hadis kaynaklarnda bulunmayan bu rivayet, daha
muahhar saylabilecek eserlerde zikredilmiƾtir. Örneƭin el-BeΪavƯ76
(317/929), et-ŠaberƣnƯ77 (ö.360/971), ơbn Mende7Ź (ö.39Ŷ/100Ŷ), Ebǃ
Nu‘aym79 (ö.430/1039), ơbn AbdilberrŹ0 (ö.463/1071), ơbn ‘AsƣkirŹ1
(ö.Ŷ71/1176), ơbnu’l-EεƯrŹ2 (ö.630/1233), ơbn ManžǃrŹ3 (ö.711/1311), ơbn
ΫacerŹ4 (ö. ŹŶ2/144Ź), es-SuyûtîŹŶ (ö.911/1Ŷ0Ŷ), eƾ-ƗƣmƯŹ6 (ö.942/1Ŷ3Ŷ) ve
7Ŷ el-BuήƣrƯ, TŔrŠʃi’l-KebŠr, I, 791; ayrca bkz. el-BuήƣrƯ, Ebǃ ‘Abdillƣh Muέam-

med b. ơsmail b. ơbrƣhƯm (ö.2Ŷ6/Ź70), et-TŔrŠʃu’l-’Evsaš, thk. Maέmǃd ơbrahim
Zƣyed, Ϋaleb-αahire 1397/1977, I, 306.
76 Ebǃ’l-αƣsm el-BeΪavƯ, ‘Abdullƣh b. Muέammed b. ‘Abdil‘azƯz b. el-Merzubƣn
b. Sƣbǃr b. Ɨƣhinƾƣh (317/929), Mu‘cemu’ʇ-ɺaʂŔbe, thk. Muέammed ‘AvΨ elMenβǃƾ, I-IV, Kuveyt 1432/2011, I, 3Ź3.
77 et-ŠaberƣnƯ, el-Mu‘cemu’l-KebŠr, II, 3Ź; el-Ϋƣkim, el-Mustedrek, IV, 46Ź.
7Ź ơbn Mende, Ebǃ ‘Abdillƣh Muέammed b. ơsέƣβ b. Muhammed b. Yahya
(ö.39Ŷ/100Ŷ), Marifetu’ʇ-ɺaʂŔbe, 1426/200Ŷ, I, 229.
79 Ebǃ Nu‘aym, Aέmed b. ‘Abdillƣh b. Aέmed el-IεbehƣnƯ (ö.430/1039), Ma‘rifetu’ʇ-ɺaʂƣbe, thk. ‘żdil b. Yǃsuf el-‘AzzƣzƯ, I-VII, RiyƣΨ 1419/199Ź, I, 391.
Ź0 ơbn ‘Abdilberr, Ebǃ ‘Omar Yǃsuf b. ‘Abdillƣh b. Muέammed b. ‘Abdilberr
en-NemerƯ (ö.463/1071), el-‘ŒstŠ‘Ŕb fŠ Ma‘rifeti’l-’AʇʂŔb, thk. ‘AlƯ Muέammed
el-BecƣvƯ, I-IV, Beyrǃt 1413/1992, I, 170.
Ź1 ơbn ‘Asƣkir, Ebǃ’l-αƣsm γiβatuddin ‘AlƯ b. el-Ϋasan b. Hibetillƣh (ö.Ŷ71/1176),
TŔrŠʃu Dimeůʅ, thk. ‘Amr b. Ωurƣme el-‘UmrevƯ, I-LXXX, 141Ŷ/199Ŷ, LVIII, 34, 3Ŷ.
Ź2 ơbnu’l-EεƯr, ‘Usdu’l-ɵŔbe, I, 3Ź9.
Ź3 ơbn Manžǃr, Muʃtaʇaru TŔrŠʃi Dimeůʅ, XXIV, 26Ŷ
Ź4 ơbn Ϋacer, Ebǃ’l-FaΨl Aέmed b. ‘AlƯ b. Muέammed b. Aέmed el-‘AsβalƣnƯ (ö.
ŹŶ2/144Ź), el-ŒʇŔbe fŠ TemyŠzi’ʇ-ɺaʂŔbe, thk. ‘żdil Aέmed ‘Abdulmevcǃd ve ‘AlƯ
Muέammed Mu‘avvaΨ, I-VIII, Beyrǃt 141Ŷ/1994, I, 439.
ŹŶ es-SuyǃšƯ, ‘Abdurrahman b. EbƯ Bekr Celƣlu’d-DƯn (ö.911/1Ŷ0Ŷ), ed-Durru’lMenʇŴr, I-VIII, Beyrut, VII, 4Ź9; es-SuyǃšƯ, ‘Abdurrahman b. EbƯ Bekr Celƣlu’d-DƯn (ö.911/1Ŷ0Ŷ), Husnu’l-Muhadara fi Tarihi Msr ve’l-Kahire, thk. Muhammed ‘Ebu’l-Fadl ‘Ibrahim, I-II, Mεr 13Ź7/1967, I, 176.
Ź6 eƾ-ƗƣmƯ, Muέammed b. Yǃsuf eε-γƣliέƯ eƾ-ƗƣmƯ (ö.942/1Ŷ3Ŷ), Subulu’l-HudŔ
ve’r-ReůŔd fŠ SŠreti ɷayri’l-‘ŒbŔd, thk. ‘żdil Aέmed, ‘AlƯ Muέammed Mu‘avviΨ,
I-XII, Beyrǃt 1414/1993, X, 130.
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el-MunƣvƯ’Ź7 (ö.1031/1622) gibi muhaddisler eserlerinde mezkûr rivayete
yer vermiƾlerdir.
Hadîs kaynaklarnda yer alan rivayetlere benzer haberler klasik
tefsir kaynaklarnda da geçmekle birlikte, hadîs kaynaklarna oranla çok
daha snrldr. Genellikle Bakara suresinin 114. âyetiyle ilgili açklamalar arasnda Kostantnyye’nin fethine iƾaret edilir. ơlgili âyette Allah’n
mescidlerinde onun adnn anlmasna engel olan ve buralarn harabe
haline gelmesi için çalƾanlarn zalimliƭine iƾaret edilir. Son ksmnda ise
bu kimselerin dünyada rezil rüsva olacaklarna, ahirette ise korkunç bir
azapla karƾlaƾacaklarna dikkat çekilir. Müfessirlerin bir ksm, âyette
zikredilen “dünyadaki rezilliƭin” kâfirlerin elinde olan Kostantnyye,
Rumiye (Roma) ve Ammûriye dahil üç ƾehrin alnmasyla gerçekleƾeceƭini iddia etmiƾlerdir. Bu iddia ilk kez en erken dönem müfessirlerinden
Mukatil b. Süleyman’n (ö.1Ŷ0/767) eserinde geçmekte ve ơstanbul’un
da içinde yer aldƭ mezkûr ƾehirlerin fethedilmesiyle birlikte, âyette
iƾaret edilen ehl-i küffarn dünyadaki rezilliƭinin gerçekleƾmiƾ olacaƭna dikkat çekilmektedir.ŹŹ ơbn Abbâs isnadl benzer bir rivayet Bakara
sûresinin 109. âyetine dair açklamalar arasnda zikredilmiƾtir.Ź9
Müfessir Taberî (ö.310/923) kâfirlerin dünyadaki hezimetlerinin
Deccal’in çkƾ ve Kostantnyye’nin fethiyle gerçekleƾmiƾ olacaƭndan
bahsetmiƾtir.90 Ayn rivayet diƭer kaynaklarda da nakledilmiƾ ve bu iki
olay Bizans’n hezimeti olarak yorumlanmƾtr.91 Mukatil ayrca kble
deƭiƾikliƭinin konu edildiƭi Bakara suresinin 1Ŷ0. âyetiyle ilgili açklaŹ7 el-MunƣvƯ, ZeynuddƯn Muέammed ‘Abdirraǃf b. Tƣcu’l-‘żrifƯn el-ΫaddƣdƯ

(ö.1031/1622), Feyʀu’l-ɸadŠr fŠ ňerʂi’l-CŔmi‘i’-ʇ-ɺaʁŠr, I-VI, Mεr 13Ŷ6/1937, II,
290, V, 262.
ŹŹ Muβƣtil b. Suleymƣn, Ebǃ’l-Ϋasen Muβƣtil b. Suleymƣn b. BeƾƯr el-EzdƯ el-BelήƯ
(ö.1Ŷ0/767), et-TefsŠr, thk. ‘Abdullƣh Maέmǃd Ɨeέέƣte, Beyrǃt 1423, I, 133; ayrca
bkz. eε-γa‘lebƯ, et-TefsŠr, I, 261; Ebǃ Muέammed el-BeΪavƯ, el-Ϋuseyn b. Mes‘ǃd
b. Muέammed b. el-Ferrƣ’ (ö.Ŷ16/1122), Me‘ƣlimu’t-TenzƯl fƯ TefsƯri’l-ɸur’ƣn, thk.
‘Abdurrezzƣβ el-MehdƯ, I-V, 1420, I, 1Ŷ7.
Ź9 es-Sem‘ƣnƯ, TefsŠru’l-ɸur’Ŕn, I, 126.
90 eš-ŠaberƯ, CŔmi‘u’l-Beyƣn, II, Ŷ2Ŷ.
91 ơbn EbƯ Ϋƣtim, et-TefsŠr, I, 211, IV, 1133; MekkƯ b. EbƯ Šƣlib, Ebǃ Muέammed
MekkƯ b. EbƯ Šƣlib Ϋammûƾ b. Muέammed el-αaysƯ (ö.437/104Ŷ), el-HidŔye
ilŔ BulŴʁi’n-NihŔye, I-XIII, 1429/200Ź, I, 40Ź.
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malar arasnda da, Kostantnyye ve Îlîyâ’nn (Beytülmakdis) fethedileceƭini ve bunun kâfirlerin dünyadaki rezilliƭi olacaƭn iddia etmiƾtir.92
Kostantnyye’nin fethiyle en çok iliƾkilendirilen âyetlerden birisi “kendi
elinizle kendinizi tehlikeye atmayn” açklamasnn yer aldƭ Bakara suresinin 19Ŷ. âyetidir. Ancak hadis kaynaklarnda da yer alan bu rivayetle
ilgili referanslara yukarda iƾaret edildiƭi için burada tekrar deƭinmeyi
zait görmekteyiz.
Bütün bunlarn yan sra nadiren de olsa, ơstanbul’un fethi ile
kyamet saati arasnda kurulan iliƾkiye dair rivayetlere benzer haberleri
klasik tefsir kaynaklar arasnda da görmek mümkün olsa da, ơstanbul’un fethedileceƭi ve buray fetheden komutan ve ordunun Hz. Peygamber tarafndan övüldüƭüne dair rivayetin yer almadƭn görüyoruz.
Keza ayn rivayet ơslâm Tarihi kaynaklar arasnda da geçmemektedir.
Bilgisayar ortamnda yaptƭm taramalar neticesinde mezkûr rivayetin
sadece Zehebî’de (ö.74Ź/1347) yer aldƭn görüyoruz. Mesleme b. Abdulmelik’in bu rivayete istinaden sefere çktƭna dair açklamaya yer
veren Zehebî, bunun meçhul birisi tarafndan nakledildiƭine dair görüƾü de eklemiƾtir.93 Anlaƾlan o ki, klasik ơslâm tarihçileri baz hadis
kaynaklarnda yer alan bu rivayete itibar etmemiƾlerdir.

Rivayetlerin Kritiƭi ve Sonuç
Rivayetlerdeki iddialara göre, ơstanbul fethedildikten sonra kyamet kopmas gerekirdi. Her ne kadar verilen zaman dilimlerinde hayli
farkllklar varsa da, en azndan birisinin tutmas gerekirdi. Zira fetihle
kyamet saatinin eƾ zamanl olarak vuku bulacaƭ iddiasndan, fetihten
üç, alt, yedi, dokuz ay veya alt yl sonra kyametin kopacaƭna dair çeƾitli zaman dilimleri verilmiƾtir. Bir iddiaya göre ise, kyametin kopmasna bir gün bile kalsa, ơstanbul fethedilmeden Allah’n buna müsaade
etmeyeceƭinden bahsedilmiƾtir. Oysa ơstanbul fethedildiƭi halde kyamet kopmamƾtr. Kyamet saatiyle ơstanbul’un fethi arasnda kurulan

92 Muβƣtil b. Suleymƣn, et-TefsŠr, I, 149.
93 ež-ŽehebƯ, Ebǃ ‘Abdillƣh Muέammed b. Aέmed b. ‘Oεmƣn b. αƣymƣz

(ö.74Ź/1347), TŔrŠʃu’l-ŒslŔm ve VefayŔtu’l-MeůŔhŠri’l-A‘lƣm, thk. ‘Umar ‘Abdusselƣm et-TedmurƯ, I-LII, Beyrǃt 1413/1993, VI, 269.
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iliƾkide böylesine gerçek dƾ iddia söz konusuyken, srf rivayetleri kurtarma adna akla ziyan yorumlar görmek mümkündür.
Örneƭin ơstanbul fethedildiƭi halde kyametin kopmamasna izah
getirilirken, aslnda Türklerin barbar ve eƾkya olduklar, bu nedenle
rivayetlerde zikredilen gerçek fethin henüz vuku bulmadƭ, dolaysyla
bu iddiada herhangi bir çeliƾkinin olmadƭna dair yorumlar görmek
mümkündür. ơddiann sahibi 1Ź90 ylnda vefat eden Msrl âlim(!)
Mahmud Neƾƾabe’ye göre asl fethin zaman geldiƭinde, gerçek Müslüman olan Araplar buray eƾkya Türklerin elinden alacak ve böylece
gerçek fetih vuku bulacaktr. Ayn söylem 1990’l yllarda Ümmü’l-Kurâ
Üniversitesi’nin Ɨeriat (Hukuk) Fakültesi’nde yaplan bir tezde(!) de
dile getirilmiƾ ve ƾu yorum yaplmƾtr: “Türklerin eliyle gerçekleƾmiƾ
olan ơstanbul’un fethi silahla yaplmƾtr. Hâlbuki hadîslerde sulhla yaplacaƭndan bahsedilmektedir. Hâlihazrda ơstanbul kâfirlerin elinde
bulunduƭu için hiç yalan söylemeyen Peygamber Efendimizin dediƭi
gibi, gerçek fetih daha sonra vuku bulacaktr.”94 Rivayetleri kurtarma
adna dile getirilen bu hezeyanlarn yorumunu okuyucuya brakyorum.
Bu tür gerçek dƾ beyanlarn Hz. Peygamber’i itham etmekten baƾka
hiçbir anlam ifade etmeyeceƭini de belirtmek istiyorum.
Arap dünyasnda bu iddialar dillendirilirken, Türkiye’deki akademik çalƾmalarda her nedense fetihle kyamet saati arasnda kurulan anlamsz iliƾki tamamen görmezden gelinmiƾtir. Buna mukabil ơstanbul’u
fethedecek komutan ve orduyu Resûlüllah’n övdüƭüne dair rivayet ise
dillere pelesenk edilerek, müjdelenmiƾ ƾehir (ƾehr-i mev’ûd) söylemiyle
burann fethi tamamen mezkûr rivayete sabitlenmiƾtir.9Ŷ Ne ki, ƾehri
fetheden Fatih’in mezkûr sözden hiç bahsetmemesi, keza fetih öncesi
veya sonrasndaki süreçte bu rivayetin hiç dillendirilmemesi de göz ard
edilmiƾtir. Buna mukabil mezkûr sözün doƭruluƭu veya tarihi gerçekliƭi
94 M. Said Hatiboƭlu, ‘Kur’ân ve Sünnet Iƾƭnda Hz. Peygamber’in Gayba Muttali

Olmas’, Kur’ân ve Tefsir Araůtrmalar-V (Œslâm Düůüncesinde Gayb Problemi-I),
ơstanbul 2003, 30.
9Ŷ Hüseyin Algül, “Müjdelenmiƾ Topraklar Telakkisinin ơstanbul’un Fethi Baƭlamnda Osmanl Yöneticilerine ve Tarihçilerine Yansmas”, Eyüp Sultan Sempozyumu VII (TebliŞler), ơstanbul 2003, 14-19; Kimi yorumlarda mezkûr hadis
ƾehrin fethinin dini sebebi olarak zikredilmiƾtir. Bkz. Tahsin Ünal, “ơstanbul’un
Fethi”, Œslâm Medeniyeti (Mays 196Ź), Ź.
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konusunda herhangi bir ƾüphe duyulmamƾ, haddizatnda sahihliƭini
ortaya koyabilmek için hayli zorlama yorumlar yaplmƾtr. Her ne kadar
böyle bir çaba güdülmüƾse de, dile getirilenler okuyucuyu ikna etmeye
yetmediƭi gibi, rivayetin muteber hadis kaynaklar arasna alnmamas
gerçeƭini deƭiƾtirmemiƾtir.96
Hâlbuki hem ơstanbul’un fethini müjdeleyen hem de ƾehrin
fethiyle kyamet saati arasnda iliƾki kurulan rivayetlerin tamam ciddi problemler içermektedir. Özellikle kyamet alameti olarak sunulan
haberlerin doƭrudan Hz. Peygamber’e isnad edilmesi, açk bir ƾekilde
vahye aykr iddiadr. Zira Kur’ân yoruma meydan vermeyecek netlikte
Allah’tan baƾka hiç kimsenin geleceƭe dair bilgiyi ve özellikle de kyamet saatini bilemeyeceƭini vurgulamaktadr. Örneƭin ilgili âyetlerin bir
ksmnda ƾu açklamalar yer alr:
Ey Peygamber! Müƾrikler sana kyametin ne zaman kopacaƭn soruyorlar. Onlara “O Rabbimin bileceƭi bir iƾtir. Onun vaktini sadece o
bilir” söyle. Kyametin ne zaman kopacaƭn ne yer ne de gök (ehli)
dayanabilir. O size anszn gelir. Sanki sen onu biliyormuƾsun da gizliyormuƾsun gibi sana soruyorlar. Sen onlara tekrar hatrlat ki, “Kyametin ne zaman kopacaƭ Allah’n bileceƭi bir iƾtir.” Müƾriklerin çoƭu
bunu anlamyor.97
Ey Peygamber! “Bu kyamet ne zaman kopacak?” diye seninle alay edip
duruyorlar. Onun ne zaman kopacaƭn sen nereden bileceksin? Onun
hakkndaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sana düƾen, sadece kyametin
dehƾetinden korkanlar uyarmaktr.9Ź
Ey Peygamber! Bazlar sana kyametin ne zaman kopacaƭn soruyor.
Sen onlara “O sadece Allah’n bileceƭi iƾtir” de. Üstelik sen kyametin
kopacaƭn nerden bileceksin. Belki de çok yakndr.99
Hiç kuƾku yok ki, zamann hep gizli tuttuƭum kyamet saati bir gün
mutlaka gelecek. O zaman herkes yaptƭnn karƾlƭn görecek.100

96 Yardm, 116-123; Kulat, ss. Ŷ-23.
97 A’râf 7/1Ź7.
9Ź Naziat 79/42-4Ŷ.
99 Ahzab 33/63.
100 Tâ Hâ 20/1Ŷ.
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O müƾriklere ƾöyle de: ‘Tehdit edildiƭiniz azap yakn mdr yoksa
Rabb’im onun süresini geciktirir mi onu bilemem.101 Çünkü gayb,
kyametin ne zaman kopacaƭn sadece Allah bilir ve onu kimseye de
bildirmez.102

Kyametin ne zaman kopacaƭn sadece Allah’n kendisi bilir…103
Muhammed suresinde ise kyametin anszn kopacaƭna iƾaret
edilmektedir.104 Anszn kopacaƭ bizzat vahiyle sabit olan kyametin,
ayrca alametinden söz edilmesi ve birtakm zaman dilimleri verilerek bu
iddiann bizzat Resûlüllah’a isnat edilmesi hakikaten ƾaƾrtcdr. Oysa
referans verilen âyetleri tebliƭ eden Hz. Peygamber’in bunlara aykr
açklamalar yapmas mümkün deƭildir.
ơstanbul’un fethedileceƭinin Hz. Peygamber tarafndan haber
verildiƭi ve buray fethedecek komutan ve ordunun övüldüƭüne dair rivayetin konumu da, fetihle kyamet saati arasnda iliƾki kuran rivayetlerden farkl deƭildir. Örneƭin gelecekte vuku bulacak olaylarn bilgisinin
Allah’tan baƾkas tarafndan bilinemeyeceƭini Kur’ân çok açk bir ƾekilde
vurgular. Bu konuyla ilgili birkaç âyeti hatrlatmak istiyoruz:
Göklerde ve yerde bulunanlarn hiçbirisi gayb bilmez. Sadece Allah
bilir. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.10Ŷ Elbette Allah
göklerin ve yerin bütün gizliliklerini bilir. O, kalplerde gizlenen niyetleri çok iyi bilir…106 Allah göklerin ve yerin gizliliklerine dair her ƾeyi
bilir. O, bütün yapp ettiklerinizi görmektedir.107
Gün gelecek, Allah bütün peygamberleri huzurunda toplayp, ‘Tebliƭ
ettiƭiniz din hususunda ümmetiniz sizden sonra nasl bir tavr taknd?’
diye soracak. Onlar ‘Rabb’imiz! Bizim bu konuda bir bilgimiz yok. Bizden sonra olup-bitenleri en iyi sen bilirisin’ diye karƾlk vereceklerdir.10Ź

101 Cin 72/2Ŷ.
102 Cin 72/26.
103 Lokman 31/34.
104 Muhammed 47/1Ź.
10Ŷ Neml 27/6Ŷ.
106 Fâtr 3Ŷ/3Ź.
107 Hucurât 49/1Ź.
10Ź Mâide Ŷ/109.
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Deƭiƾik âyetlerde de Allah’tan baƾkasnn gayb bilmesinin mümkün olmayacaƭna vurgu yaplr. Örneƭin insan bilgisi ve idrakinin
dƾnda kalan gaybî bilginin anahtarlarnn Allah’n katnda olduƭu,109
gizli ya da sakl insanlarn yapp ettiklerinin hepsini Allah’n bildiƭi,110
göklerde ve yerde gayba dair ne varsa hepsinin Allah tarafndan bilindiƭi111 gibi açklamalar gaybî bilginin sadece Allah’a ait olduƭunu açkça
ortaya koymaktadr.
Mezkûr âyetleri tebliƭ eden Hz. Peygamber’in bunlarn aksine
bir iddiada bulunmas ne derece anlamszsa, onun geleceƭe dair haber
verdiƭi yönündeki iddialarn inandrclƭ da ayn niteliktedir. Ɨayet
Resûlüllah geleceƭe yönelik bir haber vermiƾse, bu, olsa olsa öngörü veya
tahmin olabilir. Tahmin tutabilir de tutmayabilir de. Nitekim Kisra ve
Kayserlerin hazineleri sizin olacak mealinde bir sözü söylediƭi nakledilir. Sözün mesaj veya muhtevas dikkate alnrsa, bunun Müslümanlar
teƾvik etmek veya cesaretlendirmek amacyla söylendiƭi kolayca anlaƾlr. Fakat Kisra’nn mülkü/hakimiyeti Müslümanlarn eline geçmesine
raƭmen Bizans’la ilgili ön görüsü tutmamƾtr. Her ne kadar ơstanbul
Müslüman Türkler tarafndan fethedilmiƾ olsa da, sözün muhatabnn
Araplar olduƭunu göz ard etmemek gerekir. Rivayete göre Hendek savaƾ için hazrlklar yapldƭ srada Resûlüllah bu sözü söyleyince, kimi
Medineliler ciddiye almamƾ ve “Biz korkudan tuvalet ihtiyac için
evimizden çkamazken, o bize Kisra ve Kayserlerin hazinelerine sahip
olacaƭmz söylüyor”112 diye sözler sarf etmiƾlerdir. Tpk bu rivayette
olduƭu gibi, ơstanbul’un fethedileceƭi ve buray fethedecek komutan ve
ordunun övüldüƭüne dair rivayetin konumu da az önce verdiƭimiz örnekten farkszdr. Netice itibaryla Resûlüllah’n bu öngörüsü tutmadƭ
gibi, muhasara srasnda da Araplar’n bu sözden hiç bahsetmemeleri
hayli manidardr.

109 En’âm 6/Ŷ9.
110 Hûd 11/111.
111 Hûd 11/123; Nahl 16/77; Kehf 1Ź/26.
112 ơbn Hiƾâm, Ebû Muhammed Abdulmelik b. Hiƾâm b. Eyyûb, el-Hmyerî,

Sîretü’n-Nebî (sav), nƾr. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd, Msr 1963/13Ź3,
IV, 706; Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr (öl. 310/992), Târîhu’l-Ümem
ve’l-Mülûk, Beyrut t.y. III, 47.
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ơstanbul’un fethini müjdelediƭi iddia edilen sözün, muteber hadîs
koleksiyonlarnn yan sra, özellikle fiten ve melahim edebiyat içindeki
haberler arasnda da zikredilmemesi dikkat çeker. Özellikle Buhârî’nin
bunu es-Sahîh’ine almayp Târîhu’l-kebîr’inde zikretmesi göz ard edilmemelidir. Bu husus mezkûr rivayetin hadis ilminin kriterlerine uymadƭn ortaya koymaktadr. Yeri gelmiƾken belirtelim ki, Buhârî fiten ve
melahim edebiyat içinde nakledilen yukardaki rivayetleri de eserine
almamƾtr. Kostantnyye’nin fethi ve kyamet saati arasnda kurulan
iliƾkiye dair birçok rivayeti nakleden Müslim de, Ahmed b. Hanbel’in
Müsned’inde yer alan mezkûr rivayeti eserine almamƾtr. Bütün bunlarn yan sra, yukarda da iƾaret edildiƭi üzere sadece Zehebî hariç
klasik ơslâm tarihi kaynaklarndan hiçbirisinde de bu rivayete yer verilmemiƾtir. Ɨunu da ekleyelim ki, hadisin dayandrldƭ en son ravi Biƾr
el-Has’âmî’den mezkûr rivayetin haricinde bir baƾka haber nakledilmemiƾtir. Örneƭin oƭlu Abdullah babasndan bu rivayeti naklettiƭini söylerken, ondan bir baƾka rivayet nakletmemiƾtir. Oysa hadis kaynaklar
arasnda diƭer ravilerden naklettiƭi birtakm rivayetler bulunmaktadr.
ơlk iki kuƾatma srasnda ơstanbul’u fethedecek komutan ve orduya dair övgünün yer aldƭ rivayete herhangi bir atfta bulunulmamas
da dile getirmeye çalƾtƭmz hususu doƭrular niteliktedir. Ɨayet Resûlüllah’n böyle bir sözü varsa Hz. Ömer’in Anadolu ile Ɨam arasndaki
geçitleri doƭal snr kabul edip daha ileriye gitmemesinin izah yaplmaldr.113 Sâsânî ơmparatorluƭunun yklmasndan sonra, Hz. Ömer’in
Resûlüllah’n bu müjdesi veya övgüsüne bigâne kalmas düƾünülemez.
Ayrca srarla ơstanbul’u fethetmek isteyen Muaviye’nin bu hadisi referans göstermemesi düƾünülemez. Üstelik iki kez ƾehri kuƾattƭn biliyoruz. Özellikle ƾaibeli bir ƾekilde iktidar ele geçiren ve bu nedenle sürekli
meƾruiyet sorunu yaƾayan Muaviye’nin Resûlüllah’n bu sözünü kendi
siyasi hesabna kullanmamas olanakszdr. Keza madem Resûlüllah’n
böyle bir sözü vard, dindarlƭyla bilinen Ömer b. Abdülaziz, selefi Süleyman b. Abdülmelik’in baƾlattƭ muhasaray niçin kaldrmƾtr? Keza
Muaviye’nin gönderdiƭi orduda bulunduƭu söylenen ơbn Abbâs, ơbn
Ömer, Zübeyr b. Avvâm ve Ebû Eyyûb el-Ensârî gibi sahabîler neden
böyle bir sözden bahsetmemiƾlerdir?
113 ơsrafil Balc, Œlk Œslâm Fetihleri ve Savaů-Barů Œliůkisi, Pnar Yaynlar, ơstanbul

2011, 133-36.
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Hz. Ömer, Ɨam bölgesinin alnmasndan sonra Bizans’a karƾ yeni
bir askerî sefere giriƾmeyip daha çok fethedilen yerleri kontrol altnda tutma politikas gütmüƾtür. Bu yüzden Anadolu ile Ɨam topraklar
arasndaki geçitleri kontrol altnda tutarken, Msr ve Mezopotamya
üzerine yoƭunlaƾmƾtr. Ancak Muaviye yeni bir fetih dalgas baƾlatmƾ
ve bu baƭlamda ilk hedeflerden birisi olarak Bizans’ seçmiƾtir.114 Sahabeden Ebû Sa’lebe’ye dayandrlan bir rivayette Muaviye’nin ơstanbul’u
fethetmek için hazrlk yaptƭ ve burann fethedileceƭinden bahsedilmektedir.11Ŷ Bir rivayette Bizans’la anlaƾmal olduƭu srada Muaviye’nin
Anadolu içlerine doƭru sefere çktƭ, anlaƾma süresi bittiƭinde de saldrya geçmek istediƭi, bu nedenle de bazlar tarafndan eleƾtirildiƭinden
bahsedilir.116 Ɨayet Resûlüllah tarafndan söz konusu hadis dillendirilmiƾse, Muaviye’nin bunu kullanmamasnn izah olmal. Kald ki onun
gibi hrsl bir idarecinin böyle bir sözü deƭerlendirmemesi düƾünülemez.
Uzun yllar Ɨam’da idarecilik yapmƾ olmas nedeniyle Muaviye,
Bizans’n konumunu yakndan izleyen birisidir. Halifeliƭi döneminde
Bizans’n içinde bulunduƭu olumsuz durumu kendi lehine çevirmeye
çalƾmƾtr. Nitekim taht kavgalar srasnda çkarna uygun olan tarafa
yardm yapmƾtr. ơstanbul üzerine ordu gönderdiƭi srada da Bizans’n
durumunun iyi olmadƭ belirtilir.117 Onun ơstanbul’u ele geçirmek istemesi, Resûlüllah’a isnad edilen mezkûr rivayetten ziyade, daha çok siyasal çkarlar hedefleyen bir giriƾim niteliƭindedir. Bize göre bu giriƾimin
arka plannda ƾaibeli bir ƾekilde iktidara gelmesinin kötü izlerini silme
gibi bir gaye de söz konusudur. Böylece Müslümanlar nezdinde prestij
kazanma, Hz. Ömer döneminde Sâsânî ơmparatorluƭunu çökerten Sa’d
b. Ebî Vakkâs, Ɨam ve Irak bölgesinde büyük baƾarlara imza atan Hâlid
b. Velîd, Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh, Msr fatihi Amr b. Âs’n baƾarlar
karƾsnda kendisine yeni bir baƾar alan seçme gayesi ile hareket etmiƾ
olabileceƭini göz ard etmemek gerekir.
Tarihi geliƾmelere baklrsa, baƾarszlkla sonuçlanan ilk iki muhasarann ardndan yaklaƾk krk yl sonra gerçekleƾecek olan üçüncü
114 Halife b. Hayyât, 207.
11Ŷ el-Ϋƣris b. EbƯ Usƣme, Buʁyetu’l-BŔʂiʇ, II, 7ŹŶ.
116 Ebû Dâvud, “Cihad”, 1Ŷ2.
117 Küçüksipahioƭullar, 7Ź-Ź7.
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kuƾatma srasnda uzun soluklu bir hazrlk yaplmƾtr. ơhtimal ki, hazrlklarn yapldƭ srada bir bakma halk teƾvik etmek için, ƾehrin
fethedileceƭinin Hz. Peygamber tarafndan da haber verildiƭine dair
birtakm söylemler dillendirilmiƾ ve bu söylem sözlü kültür içinde yaylp halka mal olmuƾtur. Böylece tedvin dönemiyle birlikte kaynaklara
girmiƾ olmas kuvvetle muhtemeldir. ơddiaya göre Süleyman b. Abdulmelik dönemindeki kuƾatma öncesinde Mesleme b. Abdulmelik bu
sözü raviye sormuƾ ve ardndan Kostantnyye’nin fethine çkmƾtr.11Ź
ơbn Âsâkir’de de benzer bir haberden bahsedilir.119 Bu hususlar dikkate
alndƭnda daha önceden böyle bir sözden haberdar olunmadƭ anlaƾlmaktadr. Böyle bir süreçten sonra kaynaklara giren mezkûr rivayet,
ơstanbul’un fethine yönelik hedefler için teƾvik edici rol oynamƾ olabilir,
fakat özellikle Emeviler dönemindeki son kuƾatmadan sonra bu rivayetin hiç kullanlmamas hayli ilginçtir.
Emeviler dönemindeki üçüncü kuƾatma srasnda bu sözün referans gösterildiƭine dair haberler bulunurken, Türkler tarafndan ơstanbul’un fethedilmesine kadar Müslümanlar tarafndan ƾehir birkaç kez
kuƾatlmƾ, ancak bunlarn hiçbirisinde mezkûr rivayetin kullanldƭna
dair bir tek rivayetten söz edilmemiƾtir. Örneƭin Halife Mehdî (77Ŷ7ŹŶ) zamannda Harun Reƾid komutasndaki ordu Kadköy önlerine
kadar gelip ơstanbul’u kuƾatmƾ, fakat bu sözden bahsedilmemiƾtir. Rivayete göre Muaviye’nin kuƾatmasndan Fatih tarafndan ơstanbul’un
fethedilmesine kadar, Müslümanlar yaklaƾk olarak alt-yedi kez ƾehri
kuƾatmƾ, fakat Süleyman b. Abdulmelik dönemindeki kuƾatma hariç,
diƭer kuƾatmalarn hiçbirisinde bu rivayetin ad geçmemektedir. Daha
da ilginç olan ise, her ne kadar Anadolu ơslâm kültüründe dillere pelesenk edilmiƾse de, mezkûr rivayet ơstanbul’un fethi srasnda veya
fetihten sonra da hiç kullanlmamƾtr. Nitekim Emecen, dönemin
Osmanl kaynaklarnda mezkur rivayete hiç atf yaplmadƭna, ancak
daha sonraki kaynaklarda bu rivayetin yer bulduƭuna iƾaret etmiƾtir.120
Buna mukabil ơstanbul’un fethinden sonra Mekke Ɨerifi’ne gönderdiƭi
fetihnâmede, Fatih Sultan Mehmed kyamet alametleriyle iliƾkilendirilen iki rivayete yer vermiƾtir. Bunlardan birisi yukarda iƾaret edilen
11Ź Aέmed b. Ϋanbel, Musned, VIII, 2Ŷ4.
119 ơbn ‘Asƣkir, LVIII, 34, 3Ŷ.
120 Emecen, 43.
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“Rumlar (Romallar) el-A’mâk (çõ 5ó L÷ óúÐ) veya ed-Dâbk’a (ó õ=ÐØó ) inmedikçe
kyamet kopmayacaktr” ƾeklindeki rivayettir. ơkincisi ise, yine yukarda
zikredilen ve bir taraf kara, bir taraf denizle çevrili olarak tarif edilen
ơstanbul ƾehrine, Benû ơshâk’tan yetmiƾ bin kiƾinin taarruz etmediƭi
sürece kyametin kopmayacaƭ iddiasdr.121
ơstanbul’un fethiyle kyamet saati arasnda kurulan iliƾkiye dair
rivayetlerin hiçbir inandrclƭ bulunmamakla birlikte, ƾayet böyle bir
iddiadan bahsedilmiƾse, bunun bir sebebi veya karƾlƭ olmaldr. Her
ne kadar bu konuda somut bilgi bulunmasa da, yaƾanan süreçten baz
ipuçlar yakalamak mümkündür. Dikkat edilirse Emeviler döneminde
üç kez kuƾatldƭ halde ƾehir alnamamƾtr. Peƾ peƾe gelen baƾarszlklara, büyük kayplar da eklenince ƾehrin fethine yönelik umutlar iyice
azalmƾtr. Hatta bu umutsuzluƭun baz rivayetlere bile yansdƭn görüyoruz. Örneƭin ơbn Ebî Ɨeybe’de yer alan bir rivayette Mâlik b. Sâhir
adl ƾahsn Belencer’de kardeƾiyle birlikte savaƾtƭ, kardeƾinin yaralandƭ, ünlü sahabî Huzeyfe b. Yemân’la karƾlaƾtƭ ve Allah nasip ederse
Kostantyye’yi fethedeceklerini söyleyince, Huzeyfe Kostantnyye, Deylem ve Belencer’in ebediyen fethedilemeyeceƭini söylediƭi nakledilir.122
Emeviler döneminde üç kez kuƾatlmasna raƭmen ƾehrin ele
geçirilememesi ve büyük kayplarn yaƾanmas, Müslümanlarnn bilinçaltnda adeta mezkûr ƾehrin kyamete kadar fethedilemeyeceƭine
dair bir algya dönüƾmüƾ olmal. Dolaysyla fetihle ile kyamet saati
arasnda kurulan iliƾkiye dair iddialarn böyle bir anlayƾ neticesinde
doƭmuƾ olmas muhtemeldir. Nitekim Hatiboƭlu böyle bir yorumdan bahsetmektedir.123 Dikkat edilirse Hiƾâm b. Abdülmelik (724-743)
döneminde devlet yeniden güç ve kuvvet kazandƭ halde, ơstanbul’u
fethetmek için tekrar bir giriƾimde bulunulmamƾtr. Bütün bu hususlar ơstanbul’un alnmasna dair umutlarn tükendiƭinin göstergesi olarak yorumlanabilir. Dolaysyla sözlü kültür geleneƭinin devam ettiƭi
vasatta, ƾehrin kyamete kadar alnamayacaƭ baƭlamndaki söylemin,
aƭzdan aƭza dolaƾp tedvin dönemiyle birlikte yazya geçirilmiƾ olmas
kuvvetle muhtemeldir. Ne ki, bu haberlerin vahye göre konumu veya
121 Emecen, Ŷ3-Ŷ4.
122 ơbn EbƯ Ɨeybe, el-Muʇannef, VI, Ŷ61.
123 Hatiboƭlu, Hz. Peygamber’in Gayba Muttali Olmas, 30-31.
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muhtevas dikkate alnmadƭ için Kur’an’a aykr birçok iddia ve tasvir
kaynaklara girmiƾtir.
Bir baƾka dikkat çekici nokta ise, ơslâm kültüründe var olan ƾehrin fethi ile kyamet saati arasnda iliƾkiye dair telakkinin kadim Yahudi
kültürüne kadar uzandƭ gerçeƭidir. Kadim Yahudi kültüründe Kostantnyye’nin Allah’n lânetine uƭramƾ bir ƾehir olduƭu ve ƾehrin fethiyle
birlikte kyametin kopacaƭ ƾeklinde çeƾitli efsaneler dillendirilmiƾtir.
Bu tür efsanelerin üretilmesinde Kudüs’ün Hristiyan Romallarn eline geçmiƾ olmasnn ve Yahudileri buraya sokmamalarndan duyulan
rahatszlƭn payndan da söz edilebilir. Neticede Yahudi kültüründeki
efsanelerin Hristiyan kültürüne ve buradan eski Bizans kaynaklarna
girdiƭi anlaƾlmaktadr. Ayn anlayƾ daha sonradan son vâris olarak niteleyebileceƭimiz ơslâm kültürünü de etkilemiƾtir. Müslümanlar kadim
kültürlerden devraldklar mirasa ait kimi efsaneleri kendilerine göre
yorumlayarak yeni telakkiler oluƾturmuƾlardr. Nitekim ơstanbul hakknda oluƾturulan efsanelere dair bir çalƾma yapan Stefanos Yerasimos,
Hristiyanlktaki kyamet senaryolarnn kadim Yahudi kültürüne kadar uzandƭna dikkat çektikten sonra, günahlardan arnma ƾart olarak
yklacak lânetli ơmparatorluk baƾkentleri arasnda Babil ve Roma’nn
bulunduƭunu belirtir, fakat daha sonra Kostantnyye’nin bunlarn yerini aldƭna dair inanƾn varlƭndan söz eder.124 Dikkat edilirse Romallardan önce Babil hükümdar Buhtunnasar Kudüs’ü yaƭmalamƾ ve
Yahudileri buradan uzaklaƾtrmƾtr.
Efsaneler arasnda Kostantnyye’nin doƭu tarafndan gelen tehditle ele geçirileceƭi ve böylece ơmparatorluƭun yklacaƭndan bahsedilmiƾtir. Muhtemelen bu telakki nedeniyle Ɨaml Aziz Efrem, 370-37Ź
yllarnda Persler’in Roma topraklarna saldrmalarn ve ƾehirleri tahrip
etmelerini kyamet alameti olarak nitelemiƾtir. Yine ayn dönemlerde
(37Ź-390) Sibil’in kehaneti olarak nitelenen bir öngörüde Kostantnyye’ye altmƾ yllk ömür biçilmiƾ ve yklacaƭndan bahsedilmiƾtir. ơslâm’dan bir asr önceki Ermenice bir risalede ise Kostantnyye “Yedi Tepeli Babil” olarak nitelenmiƾ ve büyük savaůn ardndan yklacaƭna dair
kehanetler dillendirilmiƾtir.12Ŷ Keza Emeviler dönemindeki ilk muhasa124 Stefanos Yerasimos, Kostantnyye ve Ayasofya Efsaneleri, çev. Ɨ. Tekeli, ơstanbul

1993, 196 vd.
12Ŷ Emecen, 40.
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ra yllarna denk gelen Süryanice bir metinde ise, büyük bir ihtimalle
kyametle iliƾkilendirilen hadis metinlerine de ilham kaynaƭ olan ƾu
ilginç efsane yer almaktadr:
O zaman ơsmail oƭullar binlerce at ve arabalarla gelecek. Dokuzuncu
dilimin ilk aynda gelecek, Anadolu ƾehirlerini ele geçirecekler. Birincisi
Efes, ơkincisi Bergama, üçüncüsü Malagina’da kƾlayacak. Talihine küs
Frigya, Pamfilya ve Bitinya. Çünkü don olduƭu zaman ơsmail seni ele
geçirecek. Önüne gelen her ƾeyi yakan bir alev gibi ilerleyecek ve yetmiƾ bin denizcisi adalar ve kylar yakp ykacak. Talihine küs Bizans,
çünkü ơsmail seni de ele geçirecek ve her atls denizi aƾacak. Baƾlarnda
bulunan karƾnda çadr kurup savaƾa tutuƾacak ve Kselokerkos kapsn
krarak Öküz’e kadar ilerleyecek, o zaman Öküz böƭürecek.126

Yukarda alntlanan kyamet alametlerine dair hadîs rivayetlerindeki tasvirlerle buradaki anekdotlarn bu derece benzerlik arz etmesi
tesadüf olmamal. Özellikle ismi belirtilmeyen büyük savaů, yetmiů bin
kiƾilik ordu gibi anekdotlar ve ƾehrin ele geçirilmesinin kyametle iliƾkilendirilmesi son derece manidardr. Dikkat çeken bir baƾka ilginç nokta
ise “Yedi Tepeli Babil” tanmlamasnn ơslâm kültüründe karƾlk bulmasdr. Hatta bu tasviri Fatih Sultan Mehmed de kullanmƾtr. Nitekim
fetihten sonra Mekke Ɨerifi’ne gönderdiƭi Fetihnâme’de, ơstanbul’u yedi
baƾl bir ejderhaya benzetmiƾ ve surlarn tepeleri ejderhann yedi baƾ
olarak tasvir edilmiƾtir.127 Görünen o ki, yukarda iƾaret edilen efsanelerin vârisleri olan Müslümanlar, bunlardan önemli ölçüde etkilenmiƾler
ve kendilerine özgü kyamet telakkileri oluƾturmuƾlardr. Bütünüyle efsanelerden ibaret olan bu telakkiler kaynaklara girdiƭi için adeta sorgulanamaz addedilmiƾ ve sanki Hz. Peygamber tarafndan dillendirilmiƾ
haberler olarak sunulmuƾtur.12Ź Mezkûr rivayetlerle ilgili söylenebilecek
en önemli hususlardan birisi ise, bunlarn tamamnn hem vahye hem
de tarihi gerçeklere aykr iddialarla dolu olduƭu gerçeƭidir.
Bütün bunlarn yan sra, anlaƾldƭ kadaryla “fetih hadisi” olarak
adlandrlan rivayete, özellikle fetihten sonra Anadolu ơslâm kültüründe
126 Yerasimos, 200-201; Emecen, 41.
127 Emecen, 6Ŷ.
12Ź ơstanbul’un fethi ve oluƾturulan kyamet senaryolar ile ilgili geniƾ bilgi için

bkz. Emecen, 23-7Ź.
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büyük bir anlam yüklenmiƾ ve bunun bir iƾareti olarak ơstanbul’u fetheden II. Mehmed, “Fâtih” unvanyla anlr olmuƾtur.129 Her ne kadar
mezkûr sözün mevsukiyeti ƾüpheli olsa da, halka mal olmas ve özellikle
dini açdan motive edici bir iƾlevsellik kazanmƾ olmas yadsnmamal.
Ancak bilimsel açdan ele alnnca bunun doƭruluƭunu savunabilmek
mümkün deƭildir. Bütün bunlardan sonra, ƾunu da ekleyelim ki, Fâtih’in
hazrlk yaptƭ dönemde Anadolu ile Rumeli topraklar arasnda kalan
ơstanbul doƭal bir hedef konumundadr. Dolaysyla Bizans payitahtnn
siyasi ve coƭrafi açdan asl hedef olmas kaçnlmazd. Ɨartlar olgunlaƾtktan sonra bu hedefi Fâtih Sultan Mehmed gerçekleƾtirme imkân bulmuƾtur. Nitekim Fetihnâmelerde bu duruma iƾaret edilmiƾtir.130 Böylece
asrlar boyu Müslümanlarn gündemini iƾgal eden ơstanbul’u fethetme
hedefi, Türkler tarafndan gerçeƭe dönüƾtürülmüƾtür.

129 Faruk K. Timurtaƾ, “Fetih ve Fâtih Üzerine”, Diyanet Œůleri BaůkanlŞ Dergisi,

(cilt: 4, say: Ŷ-6, 196Ŷ), 67; Yardm, 123.
130 Emecen, 64.
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