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ILIM ve SANAT TARİHİMİZDE

FATİH SULTAN MEHMED

Fatih Sultan Mehmed şüphesiz ki dünya tarihinde üzerinde behe- 

mahal durulması icab eden Osmanlı Türk hükümdarı ve âlimlerin hâ

misi, milletlerarası şahsiyetlerin en mühimmidir. Bir defa çocukluğun

dan ölümüne kadar ilim ile iştigali bırakmamıştır. Baba ve dedeleri de 

ilmi himaye etmişlerdir. Orhan beyden itibaren hepsi birer medrese yap

tırmış ve civarlarını diğer mamurelerle süslemişlerdir. Lâkin 22,5 ya

şında îstanbulu mühim bir ordu ile aldıktan sonra dünya ilim âlemin

de 16 kollejli ilk Külliye (Üniversite,, yi kurmak şerefi kendisine mü

yesser olmuştur.

İstanbul fethine kadar medreselerimizde ancak nakli “şer’i,, ilim

ler öğretilirdi. Lâkin Fâtih, çocukluğundanberi inkişaf eden araştırıcı 

kafası ile aklî “ fennî - scientifique„ ililmlere merak sardırmıştır. Onun 

için devrinde yanına geirdiği en seçkin âlimlerle müsbet düşüncelerin ve 

ilimlerin medreselerinde de okutulduğu görülmektedir-

Fatih’in ilimde takip ettiği yol 31 yıllık saltanatı zamanında çok ve

rimli olmuştur- Lâkin halefleri bu yoldan yürümemişlerdir. Fatih’in ço

cukluk, veliahdhk ve padişahlık devreleri bu noktadan İncelenmeğe değer.

Fatih’in çocukluğu devri iyi araştırılmamıştır. Tarihler yanlışhkla 

onu Sırp prensesi ve Il’inci Murad’ın eşlerinden “Mara,, yı annesi olarak 

göstermek isterler. Bursaya ait şer’iye sicillerine göre (^) Fatih “Hü- 

mâ Hâtûn,, namında bir kızdan Edime sarayında, baabsının Rumeli fet

hine ara verdiği yani Edimede bulunduğu bir zamanda doğmuştur- Fa

tih’in en doğru doğum tarihi budur (2):

(1) —  Defter 201, S. 64, Defter 370, S. 40. Defter 31, S. 35 de rahmetU 

üstâd Kâm il Kepecioğlu tetkiklerinden.

(2) —  Süleymaniye umumî kütüphîînesi Esat efendi kısmı. No. 1997 Ha

taylI müneccim Geylâni’nin “Talii mevlûd Ebülfeth Sultan Mehemmed hân,, 

nüshası. Müelhfin el yazısıyladir. Fatih’in vefatından bir sene önce 885 (1480) 

de yazmıştır. Fatih’in doğumiyle yaşadığı seneleri zâyiçe ve feleki hükümleri 

içine alır, Zâyiçenin doğru çıkması için doğum tarihi saat ve dakikasına 

kadar doğru bilmek lâzımdır. Binaenaleyh en doğru kaynak budur. 

Rasadhanenein No. 204 ve No. 49 da Sadullâh mecmuasında da ayni zâyiçe 

vardır. Fazla izahat için bakınız Dr. A. Süheyl Ünver. Fatih nerede ve ne 

zaman doğdu. Cumhuriyet 16/X/1943.



26 Recep 835 (1432) Sebt “Cumartesi,, gecesi seher vaktinde sa

at sekizi dört geçe.

Çocukluğunda dâyelerle büyütülmüştür. îçinde en marufu îstanbu! 

ve RuiTieüde hayratı olan “Dâye Hatun,, dur.

Il’inci Sultan Murad’ın oğludur. Usulen önce Amasya sancağına 

çıkarılmış, sonra Manisaya gönderilmiştir.

Annesi, Recep 853 (1449) de Mehmed Çelebi 18 yaşında iken öl

müştür. Oğlunun iki sene sonra tekrar tahta geçişini görememiştir am

ma birincisini idrâk etmiştir. Fatih’in annesi vefatında kaç yaşında idi 

bilmiyoruz, Neden öldüğü de malûm değildr. Lâkin Bursada kendi

sinden iki sene sonra ölecek zevci Il’inci Sultan Murad’m türbesinden 100 

metre ilerisine müstakil bir yere gömülmüştür. Kapısı üzerinde Mehmed 

Çelebinin (®) annesi olduğu yazılı ise de ismi yoktur. Yalnız Hatun di

yor. Türbenin inşası o, devrin tarzmdadır. îçinde süsleri de yine o. 

devirde görülenlerin en güzellerindendir-

Rivayete göre Mehmed Çelebi çocukken okumağa hevesli görün

müyor. Bu cihetle tahta vârisi olan oğlunun bu halinden, ince, hassas 

şair, âlim babası Il’inci Sultan Murad, endişededir- Zira onu okutmak 

için sancağa yollanan hocalar muvaffak olamamışlar ve genç şehzade 

ile bir türlü anlaşamamışlardır.

Bursada Çelebi Sultan Mehmed’in yaptırdığı Yeşil “ Sultaniye,, med

resesinde müderris olan Molla Yegân “Mehmed bin Armağan,, bir sene 

Hacca gider. Dönüşte mu’tâd veçhile İlmî temaslarda bulunmak gaye

siyle Mısıra uğrar. Orada tahsilini henüz bitiren genç ve kuvvetli âlim 

Molla Gürâni ile tanışır- Bu olgun ve ciddî âlimi pek beğenir, beraberce 

Anadoluya “Ruma,, yani Türkiyeye gitmeği teklif eder. Molla Gûrâni 

bu arzuyu kabul eder. Beraberce Bursaya gelirler. Molla Yegân usulen 

Il’inci Sultan Murad’ı ziyarete gider. Molla Gûrâni de beraberdir. Lâ

kın yanına girmez, dışarda kalır. Pâdişâh bu ziyarete memnun olur. Ba

na Hacdan ne hediye getirdin diye sorar. O da kapının arkasında hazır 

duran Molla Gûrâni’yi içeri alarak takdim eder. Molla ile görüşürler. 

Pâdişâh onu pek beğenir. Ciddiyet ve ilmine hayran kalır. Söz Mehmed 

Çelebi’ye intikal edince daha henüz Kur’anı bile sökemediğinden üzün

tü ile bahsederek onu hoca olarak intihâb eder,

(3) — Yalmz bu kitabede Fatih Sultan Mehmed’e belki ilk pâdişahlı- 

ğından sonra Mehmed Çelebi denmesinden “Sultan Mehmed Çelebi,, lâkabı 

yazılıdır. Binaenaleyh o şehzade iken Mehmed Çelebi diye anılmıştır. Bu da. 

dedesi Çelebi Sultan Mehmedden geliyor.



Bu ciddi ve okumayanlara karşı aslâ müsamahası olmıyan Molla 

Cjûranî genç şehzadenin ilk dersinde yanma sopa ile girer. Mehmed Çe

lebinin yeni hocasmm sopa ile yanma girmeai tuhafma gider ve teces

süsle bunun neye yarayacağmı sorar. Molla Cıûrâni kesin olarak şu ce

vabı vermiştir-

—  Eğer okumakta tekâsül gösterirseniz nâdişâh babamzm emriyle 

bunu istimâle mecbur kalacağım.

Bu söz Çelebiye kâr etti, veyahut bir defa da belki tecrübe edildi de 

okumağa başladı denir. Lâkin biz dimağının inkişafa başlaması bu âne 

rastladı düşüncesindeyiz-

Mehmed Çelebi artık zamanı geldiğinden okumağa başlar. Şehzade 

belki tehdid üzerine Namık Kemal’in ifadesiyle ‘^avcı elinde muztar kal

mış arslan yavrusu gibi bir şeye muktedir olamıyarak çaresiz derse baş

lamış, fakat nefsince bir eziyet bildiği tahsili ilerlemiş, fıtratında gizli 

istidat inkişafı lezzet ve haz duymuştur,, (“i ) .

Il’inci Sultan Murad, Mehmed Celebi’nin okumağa başlaması habe

rine çok sevinmiştir. Artık çocukluğunda okumağa bu kadar hevessiz 

gibi görünen Mehmed Çelebi daha gençliğinden itibaren ilim ve marife

tin hakkiyle hâmisi olmuştur.

Mehmed Çelebi, dünyaya ve hükümdarlığa rağbet göstermiyen, in

ziva ve sükûnu seven babası I l ’inci Sultan Murad’ın tahtından feragatle 

Dimetokaya çekilmesi üzerine, 844 (1443) de 14 yaşında hükümdav 

olur. O zaman onun hocaları arasında Molla Hüsrev’i de buluyoruz. 

Bu zât da Molla Gûrâni gibi Mehmed Çeîebi’nin yalnız zamanının ilim 

hâmisi değil, âlimlerinden biri olmasına âmil olmuştur.

Sultan Mehmed Çelebi ilk hükümdarlığı zamanında haricî bazı ka

rışıklıklar olur. Kendisi bizzat babasını tahta avdete dâvet eder. Hüküm

darlıktan çekilir, jnne Manisaya valiliğine döner. Onu bu sefer Molla 

Hüsrev takib eder ve ikinci defa 855 (1451) (16 Muharrem Perşembe) 

tahta geçinceye kadar yanından ayrılmaz. Fatih bu fasılada bütün vak

tini bu kıymetli hocalariyle ilme vermiştir.

Fatih’in tahttan uzaklaşması muhakkak ki çocuk denecek kafasmı 

üzmüş olmalıdır. Buna sebep olanlara pek de iğbirarını unutamadığı 

söylenir- Bu ikinci veliahdiığı zamanı hakkında pek hayırlı olmuş ve et

rafını saran güzide hocalarla ilim âleminin hakikaten iftihar edeceği bir 

şahsiyet olmuştur. Aklı ve nakli ilimlerin bütün teferruatını öğren

miştir- Bu fetret devri onun istikbaldeki saadetini doğurmuştur. Hü-

(4) — Namık Kemal. Evrakı Perişan “Teracümü ahval,, 1301.



kümdarlıkta kalsa idi belki muktedir bir hâkim olacakh. Fakat bu 

inziva devri ona bir de âlimlik sıfatmı bahşetti.

Fatih’in bu devredeki bocalan Molla Gûrâni ve Molla Hüsrev’den 

ibaret olmamalıdır. Hepsini bilmiyoruz. Fakat hükümdar olduktan son

ra bazı kıymetli âlimleri kendisine fahrî olarak hoca seçmiştir. Bunlar, 

“Müderrisi Sultani,, pâyesini alıyorlar ve nezaketen hükümdara bazı 

metinleri şerh ediyorlar. Onun için hal tercümelerinde Fatih’e şu metni 

okutmuştur diye yazılıdır. Bunlar müteaddittir. Molla Hatipzâde Fa

tih’in bu kabil hocalanndandı. Bu molla kadar kibirli ve ınüteazzim 

bir za;ı kendisine hususî hoca seçmesinden bir maksadı olmalıdır. Çün

kü o zahiren Fatih’in elini öpmez ve önünde eğilmezdi- Fakat bu da 

muhakkak ki makamda oturana yapılacak bu hürmetin makama yapıl

dığının farkında değildi- Makamda oturan bir gençti amma nihayet en- 

feıiyör görülecek bir vaziyette değildi. Hem ailece ve hem de kafaca 

asîlui ve sonra geniş bir Türkiye imparatorluğunun başı idi. Hatipzâ- 

de’nin makama olan bu kibri şayanı dikkattir. Bu adamı kendisine 

fahri hoca seçm.esi biraz da onun marazi kıskançlığına mâni olmak 

içindi diye düşünülebilir amma bu tevcih onu bu sefer azametli ve 

kendisini çok beğenir bir insan yapmıştır. Diğer değerli hocaları arasın

da molla hoca Hayrüddin ve molla Sıracüddin Mehmed Çelebi vardır. 

Sonra Fatih yanına seçeceği hocaların yaşma değil başına bakardı. Hat

tâ kendisinden bir kaç yaş genç olan Sinan paşa’yı da kendisine hoca 

seçti. A'îolla Hocazâde, Molla Hatipzâde, Molla Haşan Samsunî, Sinan 

Hocapaşa, Molla Abdülkadir Hamidi ve Molla A'hmed paşa da kısmen 

hocası idiler ve kısmen muhasipliğini, yani bir nevi huzurda konuşmağa 

ve diğer âlimlerle muhasebe etmeğe mezun huzur hocahğı yapmış oluyor

lardı- Sonra bunlar arasında muhasiplikle kalmıyarak sırf hocalığı da 

beraber yapanlar vardı ki son üçü bunlardandır. Lâkin bu arada arapça, 

farsça, fransızca ve türkçe şiir söyleyen ve Kadii Beyzavî tefsirine haşi

yesi olan “ Ibn Temcîd,, de muallimleri arasında sayılmaktadır (®). 

Sultan Mehmed’in tahta çıktığı sene 855 (1451) de ölmüştür,

Manisa inzivası Sultan Mehmed Çelebi’ye cidden faideli olmuştur. 

Bilâhare ilerleteceği tarih bilgisinin esaslarını bu devrede öğrenir. İs

tanbul fethi mes’elesi daha çocukken dimağını işgal etmiş ve üzerinde 

meşgul olmuştur ki tahta geçer geçmez hemen hazırlıklara geçmesi de 
zihninin bu mevzuda hazırlıkh olduğunu gösterir.

Yine bu inziva devresinde kitap ve kütüphane mefhumuna çok 

bağlanmış ve Manisadaki hususî kütüphanesini inkişaf ettirmiş ve k ıy

(5) — SiciUi Osmanî. Bakınız bu zatın hal tercümesine.



metli eserleri çoğalmıştır. Esasen dedesi olan Çelebi Sultan Meh- 

med kitap ve kütüphaneye meraklı idi. Ona da bu merak maalesef indî 

olarak okuma ve yazması olmadığı söylenen dedesi I ’inci Sultan Mu- 

raddan geliyor ki onun biz okur yazar ve arapçaya da vâkıf bir hüküm

dar olması ihtimali üzerinde çok duruyoruz, çünkü hususî kütüphane

sinin bir eseri elimize geçmiştir ( 0 ). Torunu Çelebi Sultan Mehmedin 

hususî kütüphanesine ait bir çok esere rastladık. Hepsinde de kendi el 

yazısiyle

Malikühül Veliyyül Hamid 

Mehemmed bin Bâyezîd 

temellük kitabeleri vardır (").

ÇeIebİ7Ün oğlu ve Sultan Mehmed Çelebi’nin babası ilme, san’ata, 

edebiyat ve musikiye merakh ve bunları eserlerinden takib eden ilim ve 

âlim âşıkı IFinci Sultan Murad’ın gayet güzel ve sureti mahsusada yaz

dırılmış ve tezhib ve teclid edilmiş kitaplarla dolu bir kütüphanesi var

dır. Her ne kadar ilk çocukluk yaşlarında okumağa heves, yaşı gelme

diğinden ilmi önceleri sevmediği mânası çıkarılan Fatih’in okumağa ve 

yazmağa başladıktan sonra bu kütüphane içinde kitap ve kütüphane zevk 

ve hevesiyle büyüdüğüne ve bunu sevdiğine şüpye edilmemelidir. Çün

kü o kitap toplamakla kütüphanesini zenginleştirmekte Şark hüküm

darları arasında en ileri bir mevki’ almıştır. Oğlu Il’inci Sultan Bâyezid 

de kitap ve kütüphane merakım daha çocukluğunda baba ve dedesi ki

taplarından öğrenmiştir ki onun da babasından kalan ve ayrıca elde et

tiği kıymetli kitapların yekûnu üzerinde iakdirkârlık ve hayranlık uyan

dıracak derecededir.

Sultan Mehmed Çelebi bu tesirlerle kütüphanesini daha Manisa- 

da iken kurnıuş ve ikinci defa tahta geçince babasının kitaplariyle ve 

sonra hususî hayatlarına ve saraylarında tesis ettiği nakışhanede yeni

den istinsah ettirdiği kitaplarla zenginleştirmiştir ki bunun hemen dört

te üçü elimizden geçmiştir.

İşte Sultan Mehmed Celebi’nin bu kütüphanesi üç defa yer de

ğiştirir. İlk önce Manisada gelişen bu Kütüphane 855 (14.51) de Edir

ne sarayına taşınır, fetihten sonra da Istanbula önce Eskisaraya sonra 

Yenisaraya yerleştirilir.

Saraydaki bu hususî kütüphanesinin ilk Hafızıkütübü fahrî hoca- 

lanndan Sinan Hocapaşamn tavsiyesiyle Fatih’e takdim edilen Tokat-

(6) —  Kitabı şerhi Reddi mecmaül bahreyn. Fatih K. 1472.

(7) — IV, Türk Tarih kongresinde tebliğ edilmiştir. Neşir tarihi 1952.



s

h Molla Lütfi’dir. Bu Fatih’in kitaplarından emriyle seçerek Külliyenin 

medreselerine götürmüştür. Yani Fatih’in İstanbul sarayındaki kütüp

hanesinden Zeyrek ve Ayasofya, Fatih camii, 8 “ Semaiye,, medrese

lerine olmak üzere 11 kütüphaneye eser vermiştir (®).

Bir taraftan hattaianna yazdırarak ve nakışhanesinde tezhib etti

rerek bir çok eserleri kopye ettirmiş ve süsletmiştir ki bunlar o devrin 

ince san’atlerdeki zevkinin tenevvüünü gösterir emsalsiz ve pek 

kıymetli san’at eserleridir. Bunlar yalnız süslü ve güzel olmakla kal

mamış bu sâyede bir çok nâdide eserler de çoğalmıştır. Bunların mü- 

ihim bir kısmını aklî “fenni,, eserler teşkil eder.

Fatih’in bildiği lisanlara gelince;

Fatih küçükken iyi arapça öğrenmiştir. Kütüphanesindeki kitap

ların hemen hepsi arapça yazılmıştır. Hattâ kendi adına isntisah edil

miş ve süslenmiş kitaplar arasında daha henüz türkçesine rastlamadık. 

Çünkü hususî kütüphanesi ve kendi şahsına ait yazılmış eserlerin he

men yansı elimizden geçti. Farsça eser vardır, lâkin azdır. Şarktan 

gelen ve farsça bilen âlim, fâzıl ve şairlerle konuşacak kadar farsça bil

diğini kabul ediyoruz. Fatih, arap ve o zaman acem denen İran ede

biyatını iyi bilen bir .şairimizdir. Mükemmel bir divanı vardır. Şarkın 

bu iki yaşayan dilinde tasarrufa kâdir olduğu muhakkaktır. Bittabi’ türk- 

çesi de iyi ve kuvvetlidir. Bunlardan başka dil biliyor mu idi? bilyordu 

veya bilmiyordu da denemez. Rivâyetler lâtince, yunanca, islâvca ve 

hattâ ibrânice bildiği yolundadır. Bizce bunları öğrenmesine lüzum yok

tu. Bunlardan bir metin okumak istediğini de zannetmiyoruz. Sonra 

ilmi kitaplarda geçen bazı yunanca ve lâtince ıstılâhlan belki biliyordu.

Üvey validesi D. Mara sarayında belki-Mehmed Çelebi ile meşgul 

olmuştur. Sonra sarayda rehine olarak tutulan Bizanslı prens ve son

ra İskender bey diye meşhur olan bir Alrnavud Prensi ile çocukken oy

narken bazı cümleler öğrenmiş olabilir. Bu cihetle belki biraz gelip 

geçici islâvca veya yunanca da bilebilir, Fakat bu rivayetler ne kadar 

mevsuk olsa Mehmed Çelebî’nin bu dillere vukufunu gösteremez 

Zira o bütün fenleri varsa yunanca asıllanndan değil arapçaya tercüme

lerinden takib etmiştir.

Sultan Mehmed Çelebi ilmi tahsil ve terbiye ile o hale geldi ki 

âlimler olmayınca seferlere gidemez ve gezmelere çıkamaz oldu. En

(8) — Bu hususta bakınız Dr. A. Süheyl Ünver. Fatih Külliyesi ve zama

nı ilim  hayatı eserine. İ. Üniversitesi yayınlarından No. 278. 1946.

(9) — A. Adnan Adıvar. Osmanh Türk'lerinde ilim. 193.



mes’ud zamanlannı onlarla mubahase ederek ve âlimleri birbiriyle mu- 

bahase ettirerek geçerdi.

Devlet idarelerinde, harp meclislerinde, ilmi toplantılarda olduğu 

gibi daima onlardan istifade etti. Âlimlerle daima müşavere edildi. Ya

nına beğenip de seçtiklerinden bir çoklan olmadan harp ve sefere çık' 

tığı vâki değildi. Bunlar kısmen zamanı âlimlerinin hâl tercümelerinde 

yazılmıştır.

Fatih Sultan Mehmed yeni hükümdar olunca Edirneye zamanının 

meşhur lâkin ismini bilmediğimiz bir arap âlimi gelerek âlimlerimiz

le mubahasede bulunur. Ve lâkin konuşmalarında bu yabancı âlim dirâ- 

yetini ispat eder. Buna karşı bizden kuvvetli birinin çıkmadığına üzü

lür. Molla Gûrâni’yi Mısırdan getiren Molla Yegân’ın talebesinden ve 

bilâhare ona damad olarak Sivrihisar “Seferihisar,, medresesi müder

risliğine ve kadılığına tâyin edilen Hızırbey Çelebi’yi kendisine methe

derler. Yabancı âlimin karşısına ancak o çıkabilir, denir. Sivrihisara 

adam gönderilerek davet edilir. Hızır bey Çelebi o tarihlerde 45-46 

yaşlanndadır. Genç, ufak yapıh, üstelik de sipahi kıyafetiyle karşısına 

çıkan bu mütefekkir âlimimizi arap âlimi gülümseme ile karşılar. Top

lantıda Sultan Mehmed Çelebi de vardır. Yabancı âlimin suallerine 

Hızır bey muvaffakiyetle cevaplar verir. Bir zaman gelir, boyuna sual

ler soran ve karşısındakini küçümseyen âlim susmağa mecbur kaliır. 

Zira soracak bir şey kalmamıştır. Hepsinin cevabını alır. Sıra Hızır 

beye gelince o da aldığı müsaade ile 16 sual sorar. Lâkin bunlara o 

âlimden cevap alamaz. Bu beni susturdu, mubahaseyi kazandı, der ve 

önce onu iyi karşılamadığından dolayı özürler dileyerek susar.

Fatih hazretleri Hızır beyin bu muvaffakiyetinden o kadar sevinç 

duyar ki, hemen kalkıp arkasından en kıymetli kürkünü çıkarıp Hızır 

Beyin arkasına hil’at gibi giydirir.

İşte Hızır beyle Sultan Mehmed böyle karşılaşırlar ve onun liyaka

tini yakinen görür, Bursada Sultaniye medresesine tâyin eder, İstanbu- 

lu alınca da kadı olarak nasbeder.

Misâl olarak tafsilettiğimiz bu ufak hâdise daha tahta ilk otur

duğu zamandan itibaren Sultan Mehmed’in ilmi mubahase ve münaza

ralara ve hattâ münakaşalara ne kadar ehemmiyet verdiğini gösterir.

Bir misâl daha verelim; Hâdise İstanbul fethinden önce yukardaki 

gibi Edirnede olur.

Devrinin güzide âlimlerinden ve babası zamanındanberi Şeyhülis

lâm Molla Fahreddin A ’cemi doğruluğu ve kemaliyle kendisini Fatih’e 

sevdirmiştir. O sıralarda Hurifiye taifesinden Tebrizli Fazlullâh Huru- 

fi’nin felsefesi her nedense alâka uyandırmıştır. Sultan Mehmed Çelebi



tecessüs şevkiyle bunlardan bir kaçı ile konuşmuş, hattâ Fazlül Hurufî’- 

nin yakınlarından bazılarını sarayına bile kabul etmiştir. Mahmut Paşa 

bu temaslardan memnun değildir ve daima Hurufîleri hükümdarın gö

zünden düşürmek ister, lâkin böyle bir şey söylemeğe cesaret edemez. 

Bu endişesini molla Fahreddin’e açar. Yalnız Mahmut Paşanın bir sö- 

ziyle karar vermiş olmamak için bir kere de bu adamların sözlerini din

lemek ister. Mahmut -Paşa konağında bir ziyafet hazırlıyarak Hurufîler- 

den orada bulunanları çağırır.

Şeyhülislâm bir köşeye gizlenir. Yemekten sonra, konuşulur, söz 

“Fazlullahül Hurufi” nin fikirleri ve mesleğine gelir. Gizlendiği yer

den kendi fikir ve içtihadı hilâfına sözler işittikçe duramaz, fırlar, söze 

karışır v̂ e muarızını kaçmağa mecbur eder. Onu dehalet için sakınmak 

istediği sultanın huzuruna kadar kovalar. O da bu vaziyeti sükût ile kar

şılamıştır. Molla Fahreddin buna da kanmaz, ertesi günü Edirnede Üç 

şeıefeli câmie getirir. Halkın gözü önünde fikirireini birer birer red eder. 

Neticede küfür ve zındaka ile ithâm edilip, yakılarak ölümüne fetva ve

rir. Bu derhal infaz edilir, hattâ ateşi bizzat tutuştururken sakahndan 

bir kısmı bile yandı derler. Buna hükümdar bile mâni olmamıştır.

Sultan Mehmed’in böyle her şeyi kabul maksadiyle olmıyarak öğ

renmeğe çalışması her ne kadar bazı mevzulardan dolayı etrafındakile

re aykırı" görünse bile onun açık fikirliliğini göstermeğe kâfi gelmiştir.

O zamanlar genç hükümdânn zihni böyle şeylerle çelinebilir mi? 

fikri hâtıra gelebilirdi, aldığı ciddî ilim terbiyesinden böyle şeylere sap

ması kolay olmazdı. Lâkin etrafındakiler bu gibi endişelerle hassas 

davranmışlardır. Onlara karşı hiç bir müdahalede bulunmamıştır.

İstanbul muhasarasında harp meclislerinde daima âlimlerin ve as

kerin mâneviyatını yükseltmede âmil şeyhlerin mütalâalarından istifa

de etmiştir. Onlar harp meydanında ordu erkâniyle birlikte yer aldırdı. 

Daima onları tevkîr etti.

îlmi toplantılarında âlimlerin huzurunda oturmasına müsaadesi 

vardı. Fakat devlet otoritesine geçenler âlim de olsalar oturamazlardı. 

Meselâ sadnâzâm Mahmut paşanın Fatih’in huzurunda oturmağa mü

saadesi yoktu. Hattâ altı gün altı gece sürdüğü rivâyet edilen. Molla 

Zeyrek ve Hocazâdenin ilmî münazaralarında hep ayakta durmuştur. 

Hattâ bir aralık oturmasına müsaade edilmesi tavassutuna hayır, devlet 

otoritesinden vazgeçsin, sarığını sarıp huzurumda otursun, mealinde ce

vap aldığı bile söylenir.

Fatih’in huzurunda bir çok ilmî mes’eleler görüşülmüş, hattâ mü

nakaşalar cereyan etmiştir. Fatih Sultan Mehmed bu münakaşa ve hat-
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tâ mubahaseleri dikkatle takib ederdi. Hiç birisinde hakem olmamış ve 

neticeye şahsen karışmamış, lâkin hakemin hükmüne tehaiyyetle kaza

nan tarafa diğerinden fazla ikramlarda bulunmuştur. Meselâ, onun ya

nında Molla Zeyrek, Hocazâde ile Ali Tusi mubahaseleri meşhurdur. 

Her seferinde de hakem, Hocazâde’nin bahsi kazandığına hüküm ver

miştir ki bu vazifeyi Fâtih’in arzusiyle molla Hüsrev yapmıştır.

Fatih’in huzurunda bizim âlimlerle şarktan gelen Ali Kuşci ile mu- 

bahasesi de meşhurdur. O mubahasede Sinan Paşa da vardı. Memle

kette yetişen âlimlere Fatih, daha fazla kıymet vermek istemiş, Ali Kuş

ci’nin ortaya attığı mes’elenin yerli âlimler tarafından cevaplandırılmasını 

istemiştir. Bütün bu hususlar bu zevatın hal tercümeleri kısımlarında 

yazılı olduğundan burada tekrar etmiyoruz. Yalnız Fatih gerek sarayın

da ve gerek yollarda ve konduğu menzillerde, seferlerinde ve tenezzüh 

ensasmda ve geçici oturumlarmda bu kabil mubahaseleri bütün hayatı 

müddetince devam ettirmiştir. Hattâ onun âlimlerden bir kaçı yanında 

olmadan dolaştığı ve kısa yolculuklara çıktığı vâki değildir.

Sultan Mehmed bizim âlimlerle değil, Türkiyeye getirttiği veya gelen 

âlim, şair ve san’atkârlarla da konuşurdu. Yalnız sarayında bunlarla de

ğil, şairlerle de toplanır, san’atkârları yanma alarak hasbuhâl eder, hat

tâ ecnebî âlimlerle mümkün oldukça görüşür. Amirutzes ve onun Müs

lüman olan oğlu bunlardandır. Fatih esasen İlmî tecessüse malikti. Her 

şeyi öğrenmek isterdi. Hıristiyanlık esasını ve afaroz edilenlerin Ölüsü, 

gömülünce çürüyüp çürümediklerini Patrik ve Hıristiyan âlimlerinden 

sordu .Konyadan Edirneye gelen Hekim. Beşir Çelebi ile konuştu. Bu 

Beşir Çelebi Risalesinde yazılıdır (ı^) O sÖ3'lenilen her şeye tecrübesiz 

inanmazdı. Bu da aldığı müsbet ilim terbiyesinin iktizası idi. Beşir Ce

lebinin bir rivayetini toprağı kazdırarak tev.sik etti. Afaroz edilenler

den birisinin mezarını açtırarak yapılan iddiaja tevsik ettirmeden inan

madı. Bunlar hep Fatihte ilmî zihniyetin mevcud olduğunu gösterir birer 

misaldi (^ı).

Fatih tarihe de meraklıdır. Nitekim Rumca Kâtip olarak yanına al

dığı İmroz Adalı Kritovlos - Kritobulos devrin meşhur tarihini yazmıştır.

Fatih Sultan Mehmed hurafelere inanmazdı. Lâkin Topkapı Sa

rayı Arşivinde No. 7081 de kayıtlı vesikada Fatihin ve çocuğunun me-
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(10) Dr. A. Süheyl Ünver Fatih ve Hekim Beşir Çelebi T, Tıb Tarihi 

Arşivi No. 21-22 1943: Bu rivayetler manzum olarak ta aynca yazılmıştır.

(11) Bunlar Dr. A. Süheyl Ünvei’ Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim  Hayatı 

eserinde tafsilen yazıldığından buraya tekrar alınmamıştu’. Oradan okunma

lıdır.



sud olacağı hakkında bir zayice bulunmaktadır (^2 ) gy zayiçe yapıl

mıştır ve yapılması da mutaddır. Fakat bunun yapılması Fatihin böyle 

şeylere inandığını veya inanmadığını göstermez. Onun de teâmülen 

inanır gibi görünüp te inanmadığı veya inanır görünmediği halde inan- 

dğı hususlar belki vardır. Düşüncelerini çok defa meydana vurmazdı. 

Fatih gibi bir insanın çok defa izhar etmediği her düşüncesine nüfuz ka

bil olamıyacağı cihetle kat’i bir hüküm çıkarmak ta doğru değildir. Fa

tih, çocukluğundanberi her şeyi inanmadan ve yapmadan önce bütün ni

yetlerini ve tasavvurlarını gizlemeği tabiatine uygun bir âdet edinmiştir. 

Buna dair fıkralar bile vardır (^3).

Fatih Sultan Mehmed çocukluğundan beri aldığı ilmi terbiye sanat 

hususunda da tesir gösterdi. Memleketimizin sanat eserlerine ve bu ma

yanda alelumum sanat âbidelerine sevgisi vardır. Ona şu misali verebi

liriz;

İstanbulu aldığının 4 üncü günü muazzam bir zafer alayı ile Aya- 

sofya’ya geldiğinde bu kilisenin süslerinden ganimet mâlidir diye kopar

makla meşgul bir askeri asâsiyle vurarak tedib etmiştir. Binalar benim 

mâlimdir, ne hakla onu bozuyorsun? diye sanata verdiği itibarın mahi

yetini ortaya koymuştur. O hakikaten yüksek bir sanat terbiyesi almış

tır. Saraylarını ve yaptırdığı muazzam sitenin camiini devrinin en güzel 

çini ve her çeşit nakışlariyle 'süslemiştir. Sarayda bir nakışhane vücude  ̂

getirmiş. Oraya Edirne ve Anadoludan en muteber Hattat ve Nakkaş

ları ve müzehhipleri getirtmiştir. Bu suretle sarayında o asnn en par

lak ve verimli bir Güzel San’atlar Akademisi kurmuştur ki hususî ola

rak kendisine istinsah ettirdiği kitapların çok mütenevvi’ nakışlarından 

silâhlara, fresklere, çiniler, mezar taşları, kumaşlar ve hattâ resimlerine ' 

kadar bunların en mükemmellerini yaptırmıştır. Devri hattatlanndan 

mühim bir kısmının imzah eserlerini bulduk, Nakkaşlarından bir kıs

mını da eserleri ve imzalariyle tanıyoruz. Bütün bunlar sanata verdiği 

kıymetin birer misalidir. Sonra o Şarkta ve Cenupta gördüğümüz diğer 

Müslüman memleektlerin sanat eserlerinde çok defa görüldüğü üzere 

monoton eser istememiştir. Seçuk sitilinden gelen ve babası ve deedsi 

zamanından kalan yüksek san’atkâr çıraklarının milli üslûpta vücuda 

getirdiği eserlerde birbirinden kopye edilmiş ve bir İkincisine rastlaya- 

mayız. Zira Fâtih’in sanat terbiyesi ancak orijinal ve birbirine benzemi-
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(12) Tarihi de malûm oimadığından bahsolunan çocuğu hakkında bir şey 

söylenemez. Bu her halde Bayezid olmalıdır.

(13) Dr. A. Süheyl Ünver. Fatih'Devri fıkraları. İstanbul 1947 faideli ki
tap yayınlarından.



yen sanat eserleriyle karşılaşmağa müsaiddir. Onun bu suretle hazırlan

mış eserlerinden yüz kadannı görebildik ve bunların en az ellisi üzerin

den en mutena süsleme örneklerini aslı gibi aldık. Bunların güzelliği 

ve mükemmeliyeti karşısında Fatih’in bu ince zevkine ve sanat görüşüne, 

sanatkârları daima taklid olmayan orijinal eserler vermesine teşvik et

mesine hayran olmamak kabil değildir. Biz bunu müsbet ilimlerin te

siriyle çok olgunlaşan görüşle sanat cephesini de ele aldığına bir misal- 

diı ( ’■*).

Fatihin daha İstanbul ahnmasının hemen ertesi gün ilim ve sanat 

ve imar hareketlerine başlaması onun ilmi zihniyetinin en bariz misali

dir. Biz bunları “Fatih Külliyesi ve Zamanı ilim Hayatı,, eserinde taf- 

silâtiyle yazdığımızdan bu kadar teferruata girmiyoruz. Yalnız o bir 

memleketin ilme dayanmakla yükselebileceğine kanaat getirmiş ve bunun 

en bariz, canlı ve hâlâ yaşayan misalini vermiştir.

Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda mütefekkir bir hükümdardır. 

Güzel esprileri vardır. Nitekim Istanbulda Bizans sarayını gezer. Son 

İmparator Kostantin Paleoloğun artık bakımsız, harap ve ıssız bir da
iresinde veya AyasofyaTabakasma Şair Sadi’nin;

Perdedan miküned der kasrı Kayser ankebut 

Bûm nevbet mîzened der kalei ehasiyab

beytini okur (^°). Yani Sadi’nin ağzmdan demek ister ki: Kayserin 

kasrmda örümcek perderdarlık ediyor. Eîrasiyab’m kalesinde baykuş 

nöbet (davul) çalıyor. Her halde Fatih’in dünya ve mâfihâ, hayat ve 

memat, milletler ve memleketlerin mukader âkibetleri, kader ve onun 

sâikleri hakkında zamanında inanılan hususların kendi bilgi ve fazilet 

süzgeçinden geçirerek ne demek istediği anlaşılmaktadır.

Nihayet bu İlmî zihniyetin tesiriyle o tarihte dünyanın hiç bir ta

rafında olmayan muazzam bir üniversite kurdu. Bunu hiçbir dinî te-
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(14) 400 parçaya yakın olan bu örnekler benim ve talebemin hususi kol- 

leksiyonlarında saklıdır. Arzu edenlerin ve müracaat edeceklerin daima emir

lerine amadedir.

(15) Şairlerimiz bu beyitle meşgul olmuşlar ve Edirne Sarayının hara

besi üzerinde dolaşanlar, meselâ §air Abdülhak Hâmid’de bunu orada oku

muştur ki Fatihin bu Edirnede tekemmül ettirdiği sarayı ne ince zevklerle 

bezenmiş bir mükemmel eseridir. Orada ne devirler geçti. Hâmid bunları gör

medi amma biliyor, Bizans sarayında neler oldu. Fatih de bunu görmedi 

amma biliyordu. Her ikisi de birbirinin eserine söylemiştir. Fatih kendisin

den öncelerin sarayına söylediği aynı beyiti dört asır sonra Hâmid’de onun 

sarayına söyledi. Dünya bu, o söyledi ona da söylediler.



şekküle bağlamadı. Ayrı bir vakıf yaptı. İlmî idaresini hayatında ken

disine raptetti. Orasını ilmin inkişafı bizde mutlaka arzusuna göre lâkin 

hocalarına büyük bir serbesti vererek idare etti.

Bu sitede külliyesinin toplantı yeri olarak büyük bir cami yaptı. Bu

rada müteferrik dersler, umumi mahiyette yerli ve ecnebi din ve ilim 

adamlarına vaıziar yani halka vülgarize edilmiş konferanslar verdirdi. Beş 

vakit esasen Müslüman Türk âleminde günün tatil zamanları olduğun

dan halka bu câmi’ ibadethane olarak açıldı. 8 tane büyük medrese 

‘‘Kolej,, yaptırdı. Oda almağa lâyık talebe parasız oturuyordu. Hattâ 

bunlardan bekâr muid “doçent,, ve müderri.şlerin oturmalarına yerler 

ayrıldı.

Bu “Sahnı Semaniye,, medreseleri birer ihtisas medresesi haline ge

tirildi. Bunlara talebe yetiştirmek üzere ayrıca 8 tane Tetimme medre

sesi inşa ettirdi. Karaman hamamını Külliyeye bağladı. Çukur hamam 

3âne bu sitenin yani imaretin “mamurenin,, oldu. Sonra İstanbulun en 

büyük hastahanesini yanında yaptırarak buraya bağladı. Ona mukabil 

tarafta büyük bir tâbibhâne ve ziyafethane ve altında geniş bir kervan

saray inşa etti. Her yolcu burada üç gün kalabiliyor, atı veya katın var

sa bakılıyor, kendisi yedirilip içiriliyor. Tekrar yola devam edebilecek 

bir tabütüvan kazanıyor.

Bu imaret aşhanesinde zamanının en nefis yemekleri pişiriliyor. Vak

fının tevzvnamesinde buna hayret olunur. Bir defa Üniversitenin kadrosu

na dahil herkes günde bir veya iki öğün yemek yiyor. Artanını fakirler 

çıkarsa onlara veriliyor. Bu kabil zengin vakıflarla tam olarak işleyen 

muasırı ve benzeri başka bir müesesese gösterilemez. Bunu Fatih ba.- 

şarmıştır ve göstermiştir ki müteferrik yerlerde dağınık insanlar İlmî 

zor ba.şanrlar. Mutlaka çalışacak adamlara sâkin ve o günün hayat zor

luğu endişelerinden kendilerini uzaklaştıracak bir yer lâzımdır. İşte bu 

nu bugünkülere de bir misal olarak kendisi yapmıştır.

Külliyesine müderrisleri kendisi seçiyordu. Çünkü biz onda kurdu

ğu Üniversitenin ilk Rektörü sıfatım buluyoruz. Bu vazifedeki isabet ve 

doğru görüşleri diğer âlimlerin hâl tercümelerinden takip olunmalıdır.

Kurduğu Üniversitede Fatihin bir odaya sahib olamaması hakkın

da şu hoş rivayet hâlâ dillere destan olmuştur.

Fatih medreseleri yaptırınca tâyin ettiği müderrislerden bir gün 

hükümdarlıktan uzaklaşırsa kendisinin oturacağı bir odanın verilmesini 

ister. Müderrisler toplanır, olamaz derler. Sebeb şu' Vakıa siz bura

sını yaptırdınız ve bizlere verdiniz, amma. Siz müderris veya talebeden 

değilsiniz ki, size bir oda verelim. Fatih şartınız nedir diye sorar. İm
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tihan ederiz, derler. Pekâlâ, deyince gûya Fatihi imtihan ederler, kaza

nır, ona da bir talebe odası verirler. Yarım asra gelinceye kadar rah

lesi, postu ve bazı hatıralariyle bir odanın hürmeten saklandığı, gören

ler tarafından söylenmiştir. Tahkikimize göre hâlen bu odanın yerini 

bilenler olmadığı gibi eşyasının ne olduğunu bilen de kalmamıştır. Ne 

yazık, (^) Dört buçuk asır kadirşinaslığımızla bunu saklamışız. Sonra 

bu ulvi histen ayrılmışız.

Fâtih Sultan Mehmed ilmî kıyafeti seçmij ve çok defa bunu muha
faza etmiştir. Lâkin onun mevcut iki zırhh tolgası vardır. Amma bun- 

lan harplerde giydiğini bilmiyoruz. Yaptırdığı külliyesinin açış resmine 

de iimî kıyafet ve sarıkla gelmiştir. Esasen onun bütün resimleri de 

sarıklıdır. Zamanında madalyesi yapılmıştır. Vefatından 10 ay önce 

İtalyan ressam G. Bellini resminde de Fatih yine sarıklıdır. Bunlardan is

tifade olunarak yapılan diğer resimler de böyledir. Demek onun sarığı 

bırakmaması bir teamül halini almışür. Esasen tarihi kaynaklarımızda 

onu haklı olarak âlim gösterirler. Hattâ rivayete göre fetva vermek sa

lâhiyetini hâizdir ve buna dair fıkra da vardır (^®). Fatih, âklî, (Tıb, 

Tabii ve Felsefî) ilimlere bilhassa merakı vardır. Her âlim gibi Nakli, 

“Şer’i,, ilimleri biliyordu. Kritobulos diyor ki (^"). Ekseriya eski Şark 

dillerinden ve Yunancadan Arapçaya çevrilmiş felsefi eserleri de okur ve 

yanında bulunduranlarla bu bahis üzerine de konuşur, bilhassa Peripate- 

tik ve Estoik felsefî bahislerle pek ziyade uğraşırdı.

Fatih riyazi bahislere de merak etmiş ve bunlar hakkında da vu

kufunu arttırmıştır. Edvard Gibbon’ın Plutarque, meşhur adamların ha

yatı hakkındaki eserinin Fatihin emrİ5'!e Yunancadan Türkçeye çevril

diğini bir yerde gördüğünü söyler.

1453 de Oragon kralına Fâtih (hakkında verilen malûmat arasında 

Sultanın maiyyetinde biri Lâtince, diğeri Yunanca bilen iki hakimin da

ima bulunduğunu ve bunların kendisine eski çağlar tarihini öğrettikle

rini yazar (ı^®).
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(*) B. Melımet Balcıya göre bu oda Akdeniz tarafında medreselerden bi

rinde, kapının sağındaki odadır. Bu odada Fatih rûhussa Buhârii şerif' bir 

ayda hatmolunur, ders vekili gelerek duasını yaparmış.

(16) Dr. A. Sülıel Ünver. Fatih Devri Fıkraları. 1947.

(17) Fatih Sultan Mehmed Hanı Sânî 1328. Tarihi Osmani Encümeni 

Mecmuası neşriyatından S. 182. Karolidi tercümesi. Buağır ifadeli tercüme 

yerine Topkapı Sarayı Müzesinde Üçüncü Sultan Ahmet Kütüphanesinde du

ran Yunanca asimdan yenisi yapılmalı ve Kronolojik bir cedvel de hazırlan- 

malıdır.

(18) A. Adnan-Adıvar. Osmanlı Türklerinde İlim (Fâtih Mehmed ve İlim) 

bahsi.



Tercüme ettirdiği kitaplar arasında Arapça ve Farsça olanlar yok

tur. Çünkü bu dillere vakırtı. Lâkin diğer dillerden tercümeler yapıldığı 

muhakkaktır. Fakat bunlar görülmemiştir.

Zamanında Bizans kütüphanelerinde kalabilmiş Yunance ve Lâtince 

manüskrilere ehemmiyet vererek sarayındaki hususî kütüphanesinde top- 

latmıştır. Bunlar miktarca azalsa da içinde mühimleri vardır. Muhtelif 

sayıda gösterilen bu kitaplar üzerinde yapılmış etüdlerin en mühimmi ve 

sonuncusu A. Deissmann tarafından vucude getirilmiş ve 1929 da neşr 

edilmiştir. Sayısı bu kataloga göre 587 dir. Bunun 75 tanesi XI ve XIV 

cü asırlara aıddir. Bilhassa mühim 75 manüskri içinde riyaziyat ve fizik 

ilimlerine ait 15 eser mevcuttur. Diğer yazmaların çoğu kitabı mukaddese 

aid parçalardır. Bu kitaplar arasında gramer ve tarihe ait bir iki yazma 

vardır ki tarihî yazmalar içinde bütün dünyada tek nüshası bizde olan 

Kritobulosun bahsettiğimiz eseridir.

Kalleksiyonunda en mühim eser Key’et ve Coğrafya âlimi Ptolemee 

(Batlamyus) diye müellif adiyle anılan meşhur eseridir. Fatih, bu eserle 

Topkapı Sarayı ikmâl olununca bir yaz ve sonbaharı orada geçirirken 

meşgul olmuştur. Bu yaz etrafına topladığı âlimlerle Fâtih bu eseri Trab

zonlu Bizans âlimi, Filosof ve Arapçaya vâkıf Gorgios Amirutzes ile be

raber gözden geçirmiştir. Bu âlimi Fâtih Trabzon fethinde esir etmişti. 

Son Trabzon imparatoru D. Komnen yamnda baş mabeyinci idi. Sonra 

Fatihin en has hadimlerinden olmuş ve onunla Hıristiyanlık inanışına dair 

aralarında geçen münakaşadan sonra İslam olmuştur. Lâkin bu rivayet 

kati değilse de oğlunun Müslüman olup Mehmed adım aldığı daha mev

suktur. Bu âlimin Fatih ile mübahasesine dair bir dialog olduğu söyle

nirse de ele geçmemiştir. Fatihi pek seven bu filozofun ona üç medhiye- 

si vardır, (i'-*) Mehmed Amiruçes Fatih’in emriyle İncili Arapçaya çe

virmiştir.

Fatihin üzerinde durduğu Coğrafya eserlerinden bugün sarayda 2 

nüsha vardır. Baba oğul bunu arapçaya çevirmişlerdir. Belki Rumca, 

Arapça isimlerle yazılmış dünya haritasını da muhtemeldir ki bu zaman

da hazırlamışlardır. Bu cihetle Fâtihin çok ihsanını görürler. Fâtihin 

emriyle yapılan bu Arapça tercüme Prens Yusuf Kemalin Leiden’de 

neşrettiği külliyatın ikinci cildinin birinci cüzünde çıkmıştır, (^o)
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(19) Fazla tafsilât için A. Adnan Adıvar Osmanlı Türklerinde ilim  eserine 

bakınız.

(20) Fazla tafsilât için A. Adnan Adıvar Osmanh Türklerinde İlim  ese

rine bakınız.



Fâtihin müsbet ilimlere olan merakinin, o zaman Garpta temasta 

bulunduğu memleketlerce bilindiği muhakkaktır.

Dr. A. P. Mordtm.ann neşrettiği Istanbulun kuşbakışı plan resmi de 

Fâtihin emriyle Istanbulun fethinden sonra yaptırılan yeni binaları gös

termek kaksadiyle yukarıda ismi geçen G. .Amirutzes’e yaptırttığını ifade 

eylemektedir.

Fâtihin topladığı kitaplar arasında Euclidis hendesesi, birçok Yu

nanlı müelliflere aid felekiyata aid bir mecmua, taşlara ve hajA^anlara 

dair bir yazma, Aristonun meşhur (Kevn ü fesad) eseriyle bir de hay

vanat kitabı vardır. Filozoflann hayatına dair olan bir eser de Yunanca 

yazmalar arasında saklıdır. Fâtih İlmî bütün eserleri toplamış, göz geç>r- 

miş, okumuş, okutmuş ve icabedenleri tercüme ettirmiş, istinsah etmiş 

İlmin her şubesiyle hakikaten ilgilendiğini bu suretle isbat etmiştir.

Fâtih Sultan Mehmed Şarkın birçok değerli âlimlerini buraya davet 

etmiş ve buna Ali Kuşcî ve Ali Tusî gibi icabet edenlere yerli âlimler 

arasında bir mevki vermiştir.

Fâtih aynı zamanda tıb ve zamanının tıbbî eserleri ve klasikleri 

ile büyük alâka göstermiştir. Hususî kütüphanesindeki tıbbî eserlerin 

listesini verdik. Hekimlerle akademik toplantılarda bulunduğu tahakkuk 

etti. Onun indinde İlmî eserlerin kıymeti olduğunu bilenlerden Amasya 

Darüşşifası hekimi Cerrah Şerefeddin Sabuncuoğlu resimli Carrahiye’ 

tülhaniye eserini Fâtihe bizzat takdim etmeğe ihtiyar hâlinde Istanbula

geldi. Eserinin başında der ki ; Bildim ki ol fazdt kâmil ............  haz-

retinde ulumdan mergub bir nesne yoktur). Fakat o müracaat ettiği 

vâsıtadan umduğu mükâfatı göremeden müteessir olarak döndü,

Bundan da anlıyoruz ki her zaman ve her yerde olduğu gibi padi

şahın hakikî ilim ve fen adamlariyle temasına tesadüfen oraya yaklaşmış 

olanlar mani olmuşlardır. Eğer Şerefeddin Sabuncuoğlu huzura kabuledil 

se ve taltif edilseydi yazardı. O  zaman çekinmeyerek etrafında bulunan

ların inhisarcı zihniyeti bu yaşlı ve 83 yaşma basmış hekimi ona yaklaş- 

tırmamıştır.

Maamafih Fâtih etrafına birer vesile ile gelmiş ve taktim olunmuş 

zevatın kıymetsiz olanlarını her ne bahasına olursa olsun yanından birer 

bahane ile uzaklaştırmıştır. Bu arada bazı zuhuller olmamış değildir. 

Fakat bu zeki hükümdar bunu da tamir etmeği bilmiş ve gönüllerini al

mıştır. Zamanında âlimler iki taraf değildir. Zira hem hükümdar ve hem 

de Üniversitenin Rektörü sıfatiyle bir nevi resmî devlet otoritesi nufuzu

(21) 85 yaşında telifi olan Mücerrebnameye bakınız. Ayasofya K. Tıb. K.



buna manidi. Fakat devlet ricali hocalan veya hocalarınm tuttukları ze

vatı bir nevi himayelerine alarak ayn ayn nufuzlar belirtmeğe çalışmışlar* 

dır. Fâtih bunların fevkinde idi. Fakat çok defa bu tesir altında kalmazdı. 

Sadnazam Mahmud Paşa bazı âlimlere tarafgirlik etmiş, bir kısmını da 

tutmamıştı derler. Bu kısımlar diğer âlimlerin hal tercümelerinde görü

lecektir.

Fatihe ithaf olunarak yazılan ve taktim edilen eserler çoktur. Bun

lar kütüphanelerimizde müteferrik olarak mevcuttur. Bir kısmını biz ki

tapları sıra ile gözden geçirdiğimizden bulabildik. Bunlar zamanında hu

susî kütüphanesine konmuştu. Şerefeddin Sabuncuoğlu Cerrahiyesi de 

keza oğlu İkinci Sultan Bayezid kitaplara çok meraklı olduğundan bun

lara bittabi varis ve sahib olduğundan hepsine mührünü basmıştır. Fâtih 

hususî kütüphanesine giren eserlere mühür bastırmaz, zira görülmemiş

tir, ancak külliyesi kütüphanelerine verdiği kitaplarda iki çeşit, biri “El~ 

muzaffer” ii diğeri sade ismi yazılı m.ühürler kullanmıştır. İkinci Sultan 

Bayezid’in itina ile bir araya getirdiği bu pek nadide kitaplar her nedense 

rnüteakıb asırlarda oraya buraya dağılmıştır. Şimdi Anadolu ve İstan

bul’un hemen her kütüphanesinde onun mühürlediği eserlerden çok gö

rülür. Hatta Garbe ve Mısıra giden kitaplar da çok olduğundan onlarda 

bile gördük. Meselâ bu noktadan Paristeki Bibliotek Nasyonal buna mi

sâldir. Nitekim Sabuncuoğlu Cerrahiyesi, Fâtihe taktim olunan nüshadır.. 

İkinci Sultan Bayezid bunu mühürlemiştir. Hâlen Parisdedir. Bunlar hep 

Fatihin sarayında hususî kütüphanesi kitaplanndandı.

Görülüyor ki Fatihin hükümdarlığındaki muvaffakiyetleri ve devri

nin güzeî icraatını tarihlerimizde yazılı buluruz. Bizim bu mevzuumuz 

onlardan bahsetmeğe müsaid olmadığından artık tarih kitaplarında ve 

Türk medeniyeti tarihinde görmek istediğimiz onun ilmi ve ilmi himaye 

meziyetlerine temas ettik. Fâtih Sultan Mehmed bu cihetten de taktire 

lâyıktır. Ve bihakkın kurduğu üniversitesinin ilk rektörlüğü hizmetini mu

vaffakiyetle başarmıştır.

Fâtih Sultan Mehmed yine ilmi zihniyetinin kendisine verdiği sa

lahiyetle icraatını yapma sahasına koymadan ve yapmaden önceden kim

seye haber vermezdi. O eski filozofların tavsiye ettiği bu hususa riayet 

etmiştir. Buna dair misâller söylenmiştir. Hatta vefatından önce Anadolu 

yoliyle kendisince malum, fakat etrafındakilerce meçhul bir sefer için 

yola çıktığında Gebzede Sultaniye çayırında şahane çadırı içinde ölmüş

tür. Onun siyasî bir adam olan bir Yahudi hekimi vardı ve Defterdarlığa 

kadar yükselmişti. Aşık paşazade bunun hastahğmı anlayamıyarak yap

tığı yanlış tedaviyi teessürle yazar. 51 seneî kamerî yaşında (1481) de
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ölümü memleketimiz ve İstanbul ve ilim âlemimiz için bir bedbahtlığın 

başlangıcı olmuştur. Yaptırdığı külliyenin câmii önünde müstakil türbede 

medfundur.

Fâtih Sultan Mehmed edib adamdı. Şiir yazardı. Hatta müretteb 

divanı vardı. Zamanında ilmi ve ilim adamlarını çok tevkîr etmiş ve 

onlara çok kıymet ve şeref vermiştir. Her yaşta hususî hocalarmı müm

taz birer mevkie getirmiş ve hepsinin naz ve istiğnasına tahammül gös

termiştir. Huzurunda ilmi ve fennî münakaşalar yaptırmış ve bunları dik

kat ve istifade ile tâkib etmiştir. Binasız ilim olamıyacağını kabul ettiğin

den ilmin veya âlimlerin inkişafını kolaylaştıracak muazzam bir üniver

site kurmuştur. Hayatı müddetince ilmi kıyafetini muhafaza etmiştir. 

Sanata yakından ilgi göstermiş ve Selçuk esasından gelen Türk süsleme 

sanatini ihya etmiştir. Resim ve ince sanatlere çok kıymet vermiştir. 

Fâtih Sultan Mehmed programlı bir imarcı idi. Yaptırttığı eserleri bizzat 

tâkıb ve kontrol etmiştir. İlmî kafasının şevkiyle tecessüsü fazla idi. Çok 

olgun bir zekâya sahipti. Hurafelere inanmazdı. Fakat İlmi Nucum ve 

Zayiçelerle de belki çocukluk devresinin intibalariyle alâkadar olmuş 

sayılabilirdi.

Şayanı dikkat âdetleri vardı. Güzel konuşurdu. Arapça ve Farsça 

bütün mübahaseleri takib edebilirdi. Lâkin şimdiye kadar kendisinin ol

duğu söylenen bir imzasından öğreniyoruz ki yazısı da güzeldi. Kendi

sinden evvel gelen baba ve dedelerinin hiç olmazsa birkaç el yazması 

tuğrası mevcut fikri üzerinde durabiliriz. Fakat bunu zamanında âlim

lerden seçtiği nişancılarına bırakmıştı.

Fâtih kitap ve kütüphane âşıkı idi. Velhasıl bir ilim adamında ara

dığımız bütün meziyetler şahsında toplanmıştı. Onun şahsından ve dev

linden.bize çok miras kalmıştır. Allah ona rahmet etsin.
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Fatih Sultan Mehmedin İstanbula girişi (İntişar-ül 

Hat-ül Arabî, Mısır, 1915)



Fatihin fethi müteakip At Meydanından geçerken bir Bizans 

efsanesi olduğu söylenen üç yılanlı sütuna hirafe fikrini kabul 
etmediğini bildirmek maksadiyle gürzünü fırlatması 

(Hunernâme — Topkapı Sarayı Müzesi Yazı salonu)



F A T Î H  S U M A N  m e h m e d  
1483 - 1481

(G. B eliin i)
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Fatih, âlimlerle birlikte. Sağında Molla Zeyrek, solunda Molla 

Seyyidi Ali, karşısında Molla Hocazâde ve arada Sadrîa’zam 

Mahmud Paşa. (Ressam Nakgi bey. Resimli Şekayiki Numa- 

jıiye nüsha,sî Topkapı Sarayj M, Hafine K, N. 126)



Fatih Sultan Mehmed. Molla Ali Kuşçi ile birlikte, Hesabdan 

Muhammediye kitabını takdim ederken elinden öpmektedir. 

(Nakşi bey iabloR», Hazine K, 126)



Fatih Sultan Mehmedin devrinde v a n ı lm ,c  w, ^  t 

»  .».e ,


