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abstract
Historians give the name of the seventh Ottoman supreme ruler as Fatih Sultan Mehmed naturally
putting in front of his name the title of Sultan and that of the Conquer since he conquered
Istanbul. It is obvious that the conquest of Istanbul occupies a significant place among his so
many other successes. In the paper I presented during the 553th. anniversary of the grant conquest
I aimed at giving certain outlines from his life of training and education that made him the
Conquer. I wish, therefore, to call attention of my audience and, in the case that the paper is
published, of my readers to the reality that any important work cannot be achieved accidentally
and that the vast efforts and exertions exist behind the great accomplishments.
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“Îlâ-yý kelimetullah ve ihyâ-yý minnet-i Rasulullah etmeye makdûrumu
sarf eyliyem, tâ dünyada mûcib-i zikr-i cemîl ve ukbâda bâis-i ecr-i cezîl vakî
ola … Belimdeki kýlýç, cihâd-ý fî-sebîlillah için kuþanmýþtýr. Eðer vazifemi ifa
edemeyecek olursam ne yüzle huzûr-ý Hakk’a çýkarým”.
Fâtih Sultan Mehmed

Günümüzden 553 sene önce, Doðu Roma’nýn 1125 yýllýk baþkentini fethederek ebedî Türk yurdu haline getiren, Avrupalýlara göre bu baþarýsýyla bir
çaðý kapatýp yeni bir çaðý açan, Ýslâm dünyasý açýsýndan ise, bir Müslüman
* Bu metin Gönen Belediyesi tarafýndan (28 Mayýs 2006) düzenlenen Fâtih ve Fetih Olayý
baþlýklý panele teblið olarak sunulmuþtur.
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için kazançlarýn en büyük ve en anlamlýlarýndan biri olan Hz. Peygamber’in
övgüsüne ulaþan Fâtih Sultan Mehmed, Ýstanbul haricinde de, pek az sayýda cihangîre nasip olacak büyüklükte askerî muvaffakiyetlerin sahibidir.
Nitekim onun otuz yýllýk saltanatý süresince Osmanlý hükümranlýðýna kattýðý çeþitli büyüklükteki devletlerin sayýsý; on ikisi Hýristiyan, beþi de Müslüman olmak üzere on yediye ulaþmaktadýr. Bununla birlikte Fâtih, yalnýzca
fetihleriyle deðil, bunlar kadar önemli diðer baþarýlarýyla da anýlmaya lâyýktýr. Onun dönemi, ilmî ve kültürel açýdan elde edilen geliþmeler, farklý
unsurlarýn büyük bir hoþgörü çerçevesinde bir arada yaþatýlabilmiþ olmasý,
oluþturulan ve geliþtirilen devlet sistemi, vücuda getirilen kalýcý müesseseler ve daha birçok sebepler dolayýsýyla farklý ve övgüye deðerdir. Bütün
bunlar ve diðer nedenler dolayýsýyla da Fâtih Sultan Mehmed, Osmanlý
Devleti’nin 600 seneyi geçen ömrü boyunca tanýdýðý en önemli yöneticilerinden biri olma vasfýný, hakkýyla kazanmýþ bulunmaktadýr.
Bilindiði gibi Fâtih Sultan Mehmed’le ilgili, yerli ve yabancý araþtýrmacýlar tarafýndan, dar veya geniþ kapsamlý çok sayýda çalýþma yapýlmýþ, makaleler, kitaplar hazýrlanarak neþredilmiþtir. Büyük fethin yeni bir yýldönümünü kutlamak amacýyla düzenlenen bu toplantý dolayýsýyla biz de sizlere, en
özlü biçimiyle de olsa, onun hayatýnýn Osmanlý tahtýna nihaî geçiþi öncesindeki devresini, yani çocukluk ve gençlik dönemini ve bu sýradaki yetiþmesini anlatmaya çalýþacaðýz. Bununla birlikte Fâtih çapýndaki büyük þahsiyetlerin yetiþmelerinin, belirli bir zaman dilimiyle sýnýrlandýrýlamayacaðý
da açýktýr. Bilindiði gibi eðitim öðretim akýp giden bir süreçtir ve hayat
boyunca devam eder, kiþiler de bu süreçte her gün yeni bir þeyler öðrenir,
kendilerini geliþtirirler. Bilgiye susamýþ bir þahsiyet olarak Fatih de ömrü
boyunca durup dinlenmeksizin öðrenmeye devam etmiþtir. Bu bakýmdan
konuþmamýz sýrasýnda yeri geldiðinde, onun ileri yaþlardaki öðrenme ve
kendini geliþtirme çabalarýna da deðinmemiz gerekecektir. Bütün bunlara
raðmen bu konuþma metninin, orijinal ve akademik olma yönünde fazla
bir iddia taþýmamakta olduðu da izahtan varestedir. Ýstanbul’u ebedî Müslüman Türk yurdu yapan Fâtih’in, daha iyi tanýtýlmasý yolunda, dinleyicilerine bir ufuk turu yapma imkâný saðlayabilirse, görevini yerine getirmiþ
olacaktýr.
Türk-Ýslâm Tarihi’nin en önde gelen þahsiyetlerinden biri olan Fâtih, 30
Mart 1432 Pazar günü, güneþin doðuþ saatlerinde Edirne Saray-ý Hümâyûnu’nda dünyaya gelmiþtir. Babasý II. Murad (1421-1451), annesi ise halen
Bursa Muradiye Camii’nin doðu tarafýndaki türbesinde yatmakta bulunan
Hümâ Hatun’dur. Tarih kaynaklarýndan, her anne gibi oðlunun yetiþmesine özen göstermiþ olduðunu düþündüðümüz Hümâ Hatun’un, ona bu yol-
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da ne gibi katkýlarda bulunduðunu açýklýkla öðrenememekteyiz. Bununla
birlikte babasýnýn, hocalarýnýn ve yakýn çevresinin gayret ve çabalarýyla ilgili, oldukça da detaya sahip bulunmaktayýz ki, þimdi sýrasýyla bu konularda bilgi vermemiz yerinde olacaktýr. Bilindiði gibi büyük þahsiyetler, kökleri kadar ve çevreleriyle de birlikte deðerlendirilmek durumundadýrlar. Nasýl ki her âbidenin istinat edeceði bir kâideye ihtiyacý olacaksa, binalarýn
saðlamlýðý özellikle temellerine verilen önemle ölçülürse, büyük þahsiyetler de mazileriyle muhitlerinden oluþmuþ bir platforma oturtularak deðerlendirilmek durumundadýrlar. Þüphesiz sahip olmadýklarý nitelikleri onlara çevrelerinin vermesi düþünülemez. Bununla birlikte kendilerini muhitlerinden soyutlanmýþ biçimde düþünmenin isabetli olamayacaðý da açýktýr.
Bu bakýþ açýsýyla deðerlendirdiðimizde Fâtih’e çevresi ve daha net biçimde
ifade etmek gerekirse, çocukluk ve gençliðindekiler kadar, bizim burada
ancak bazýlarýnýn isimlerini anmakla yetineceðimiz, onun bir ömür boyu
kendilerinden faydalanmaya devam ettiði hocalarýnýn çok þeyler kazandýrmýþ olduklarýný vurgulamamýz yerinde olacaktýr. Fakat kazanç asla tek taraflý deðildir. Eðitim öðretimin karþýlýklý bir etkileþim iliþkisi oluþturmasýndan hareketle, Fâtih’in hocalarýnýn da ondan çok þeyler öðrendiklerini, böylelikle Fâtih’le birlikte onun muhiti ve devrinin de pek önemli bir yükseklik
kazanmýþ olduðunu ifade etmemiz yerinde olacaktýr. Bununla birlikte hiç
þüphe yok ki Fâtih’in çevresiyle, çocukluktan gençliðe akýp giden devresi ve
nihayet kendisini Osmanlý tahtýna ulaþtýran süreç söz konusu edildiðinde,
babasýnýn ilk sýrada hatýrlanmasýnýn gerekeceði de açýktýr.
Fâtih’in yetiþmesinde çok büyük bir paya sahip olan, onun þahsiyetinin
oluþmasýnda önemli etkisi bulunan babasý II. Murad, ince ruhlu, hassas, güler
yüzlü, çok âdil, merhametli, sözüne sâdýk, cesur, azim ve tedbir sahibi, dindar, ayný zamanda da ilme ve âlimlere, ediplere deðer veren, musikî ve edebiyata düþkün, bizzat kendisi de þâir bir padiþahtý. Haftada iki gün âlim ve
þâirleri divanýnda toplayýp çeþitli konularýn tartýþýlmasýný, yeni tamamlanan
edebî çalýþmalarýnýn tanýtýlmasýný saðlardý. “Ehl-i kemâlin cevheri ancak îtibar ile parlayýp açýlýr” cümlesi ona aittir ki, bu düstûrun gereðini yerine getirmiþ olmasýnýn, yani ilim ve edebiyat adamlarýný maddeten ve manen desteklemesinin neticesinde de kendisi, Ebu’l-Hayr lâkabýný kullanmaya hak kazanmýþtýr. Nitekim o, Dâniþmendnâme’yi Molla Ârif Ali’ye tekrar yazdýrmýþ olmasý yanýnda, Yazýcýoðlu Ali Efendi Tevârih-i Âl-i Selçuk’u, Mercimek Ahmed
Kâbusnâme’yi, Yazýcýoðlu Mehmed Efendi Muhammediye’yi onun zamanýnda
telif etmiþtir ki, bunlar onun döneminde ve bir þekilde kendisinin katkýsýyla
ortaya çýkan eserlerin ancak dikkat çekici birkaç örneðini oluþturabilirler (Bkz.
Ýsmal Hakký Uzunçarþýlý, Osmanlý Tarihi, I, s. 538-542).
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II. Murad tasavvufî yöne kuvvetli bir meyil duymaktaydý. Buharalý âlim
ve mutasavvýf Emîr Sultan (Þemseddin Muhammed)’la olan yakýnlýðýnda
ve Hacý Bayram Veli ile temaslarýnda da bu yön aðýr basmýþ olmalýdýr. “Bunca
demdir ibâdullah için çalýþýp, Ýslâm’ý fitnelerden pâk ve düþmanýn hayatýn çâk
edip (yýrtarak, parçalayarak) din ü devlet uðruna makdûru (gücü, kuvveti)
sarf eyledik. Bir müddet dahi hükümetten el çekip kûþe-i inzivâda pür-huzûr
ve âsûde-hâl olmak hatýrdan geçer” diyerek, tahtý iki defa kendi isteðiyle
oðluna býrakmýþ olmasý da, Tasavvuf’a olan meylinin bir kanýtýdýr. “Halkýn
iþleri için Hâlýk’ýn zikrinden uzak olmak akýl erbâbý indinde makbul deðildir”
sözü de, onun ruh halini anlamamýz açýsýndan dikkat çekicidir.
Ýlk dönem Osmanlý tarihçisi Âþýkpaþazâde, Sultan Murad’ýn karakter yapýsýný ortaya koyan, özetle vereceðimiz, þu hadiseyi nakletmektedir: O birçok imaretler yaptýrmýþtý, her sene 3500 filoriyi mukaddes saydýðý beldelerdeki Müslümanlara daðýtýlmasý için Kudüs, Medine ve Mekke’ye gönderir,
bin filoriyi de bulunduðu þehirdeki seyyitlere bizzat eliyle daðýtýrdý. Macaristan’da Balýkhisarý denen yerde bulunan çok sayýdaki köyü Mekke fakirlerine
vakfetmiþti. Fazlullah Paþa’nýn vezirliði sýrasýnda mukaddes beldelere gönderilecek paranýn zamaný gelmiþse de hazinede para bulunmamaktaydý. Halil Paþa’dan ödünç aldýlar. Padiþah’ýn hassasiyetine bakýn ki, “Halil! Sakýn
rüþvet filorisin verme” demekte, buna karþýlýk Halil Paþa da; “Devletlû Sultaným! Atamdan miras kalan filoridir” cevabýný vermektedir. Onunla ilgili deðerlendirmelerimize merhum Týp Tarihçisi ve büyük kültür adamý Ord. Prof.
Dr. Süheyl Ünver’in, sahip olduðu bütün þahsî varlýðýný hayýr yoluna harcamýþ olduðunu belirttikten sonra ilave ettiði þu sözleriyle son verelim; “Vasiyetnâmesinden öðreniyoruz ki doksan beþ akçeye aldýðý yaný delikli bir miskalden ziyade yâkut yüzüðü var. Helâl malýmdýr, ben ölünce satýp tükeninceye
kadar kabrim üzerinde Kur’ân okuyanlara verilecek, diyor. Demek ki sahip ola
ola bir yüzüðe mâlik olabilmiþ. Dünya malýna raðbeti yok. Nesi olduysa hepsini
milletine býrakmýþ, hâlâ da milletin”. (Bu vasiyetnâme Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, “Sultan II. Murad’ýn Vasiyetnamesi”, Vakýflar Dergisi, S. IV (Ankara 1958),
s. 1-17+6 Sayfa Arapça Metin olarak yayýnlanmýþ bulunmaktadýr).
Ýþte bu niteliklere sahip bulunan II. Murad’ýn oðluna yaptýðý nasihatler,
bizim için gerçekten bir þanstýr ki, kitap haline getirilmiþ bulunmaktadýr.
Nasihatü Sultan Murad (Fatih Sultan Mehmede Nasihatler Sultan Murat
Han) adýný taþýyan bu kitapta, daha küçük yaþta bir þehzade iken Fâtih
Sultan Mehmed’e babasýnýn, onun anlayabileceði bir dille verdiði ahlakî ve
sosyal içerikli öðütlere yer verilmektedir. Bu öðütler Venedik Elçisi olarak
II. Murad’a gelen Andrea Coscolo isimli birisi tarafýndan derlenerek kaleme alýnmýþ, daha sonra Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) dönemin-
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de, ilkinin torunu olan Venedik Elçisi Mario de Cavallo tarafýndan 1559’da
Tercüman Murad Bey’e tercüme ettirilerek Padiþah’a sunulmuþtur. Eserde
II. Murad’ýn çocuk ve gençlerle ilgili deðerlendirmeleri dikkat çekicidir. Çocuklar için þunlarý söyler;
“Bu çað, beþikten dokuz yaþýna kadar olan suçsuz, günahsýz, zarar ve ziyansýz ve hepsinin masum olduðu gamsýz ve kedersiz bir dönemdir. Bu çaðdakilerin bütün düþünce ve anlayýþlarý, oyun oynamanýn pek ötesine geçemez.
Her ne kadar yorulup güçlük çekerlerse, bu bile gülüp oynayarak olur… Küçük bir oyuncakla hemen avunmayý bilirler”. Gençlere gelince II. Murad þu
deðerlendirmeyi yapar;
“Bu çað, dokuz yaþýndan on beþ yaþýna, yani ergenlik çaðýna kadar uzanan
dönemdir… Bu çaðdakiler son derece cömerttirler… Doðru veya yalan ne
duysalar hemen inanýrlar. Bu yüzden, dünyada dönüp duran hile ve dolaplardan haberleri yoktur. Daha doðrusu dünyadan habersizdirler. Felek henüz
bunlara bir oyun oynamamýþtýr. Yalan ve dolanlarý da yoktur… Tecrübe diye
bir þeyleri ise hiç mi hiç yoktur… Mesela hiçbir þey düþünmeden, zararlý veya
faydalý olduðuna karar vermeden, ansýzýn bir iþe giriþiverirler… Bence bir
kimsenin, büyüklerinden güzel nasihatler dinleyip, bir iþ üzerinde baþkalarýnýn, genellikle büyüklerinin, düþünce ve anlayýþlarýna danýþmasý, kendisi için,
iyi gösteren bir gözlük yardýmýyla bakmasýndan çok daha faydalýdýr”.
Kitapta Fâtih, babasý II. Murad’a öncelikle yaþlýlýkla ilgili sorular sorar
ve gerçekten kýymetini hâlâ koruyan cevaplar alýr. Bu arada Padiþah, akýl
ve tecrübenin önemini, özellikle ülkenin yönetimi sýrasýnda onlarý dikkatle ve özenle kullanmanýn gerekliliðini sýklýkla vurgular. Sözleri arasýnda dikkat çekici bir hikâyeye yer verir. Evrenosoðlu’ndan nakledilen bu
hikâyeye göre, günün birinde rüzgâr kendinin çok güçlü olduðu düþüncesine kapýlarak güneþe; “Ben senden daha kuvvetliyim, sen de kim oluyorsun?” þeklinde çýkýþýr. Güneþ önceleri onun bu iddialý konuþmalarýna pek
önem vermezse de, durmadan tekrar etmesi üzerine, o da karþýlýk vermek gereðini duyar. Nihayet ince ve hafif bir elbiseyle yürüyen bir genci
görürler ve; ‘Hangisi adamýn sýrtýndaki elbiseyi çýkarmayý baþarýrsa, güçlünün o olduðunun ortaya çýkacaðý’ konusunda anlaþýrlar. Rüzgâr bunun
kendisi için çok kolay olduðunu düþünür. Ne de olsa þiddetle estiðinde;
önünde ne büyük gemiler, ne yüksek binalar, ne de kökleri derinlere ulaþan aðaçlar dayanabilmektedir. Yarýþ, rüzgârýn kuvvetlice esmesiyle baþlar. Fakat ilk denemede istenilen netice elde edilemez. Çünkü zavallý adam
rüzgârýn artan þiddetiyle orantýlý olarak elbisesine daha da sýký sarýlmaktadýr. Rüzgâr þiddetini artýrýr, fýrtýna olur, hortum olur ve fakat yolcuyu
yerden yere vurduysa da sýrtýndan elbisesini çýkarmayý baþaramaz. Þimdi
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güneþ rüzgârla alay etmektedir. Çünkü o bütün gücünü harcadýðý ve zavallý adama büyük zararlar verdiði halde isteðine ulaþamamýþ, yolcunun
elbisesini çýkartamamýþtýr.
Rüzgâr ise, kendisinin beceremediðini güneþin hiçbir þekilde yapamayacaðýný düþünmekte ve baþarýsýzlýðýna raðmen hâlâ gereksiz konuþmalarýna devam etmektedir. Sýra güneþe geldiðinde, o gücüyle birlikte aklýný da
kullanýr ve öncelikle rüzgârýn yerden yere vurduðu adama ýþýnlarýný göndermeye baþlar. Böylece ýsýnan ve bu durumdan memnun olan adam, yoluna koyularak yürümeye baþlar. Fakat ilerleyen zamanla önce sýcaklar, sonra
aþýrý sýcaktan bunalarak üzerindeki bütün elbiseleri çýkarýr ve nihayet belki
de bir gölgeye sýðýnýr.
Hikâyeyi anlatan II. Murad oðluna döner ve þunlarý söyler;
“Ey oðul! Herhangi bir þeyin, devamlý olarak kaba kuvvet, kýlýç, kahramanlýk ve ezici güç zoruyla meydana gelmesiyle, akýl, tedbir, sabýr, ileri görüþlülük, imtihan ve yorucu tecrübeler sonucu, dilediðimiz þekilde meydana gelmesi arasýnda büyük farklýlýklar vardýr. Birinci yol, her zaman geçerli olmadýðý gibi, sakýncalarý da çoktur” der ve ekler;
“Bir adam, bir bahçe dolusu yemiþi yiyebilmek için bir bahçeye girse, henüz olmamýþ ham meyveleri koparýp aðzýna atsa, yemek istediði meyve deðil,
belki de zehirdir. Fakat olgunlaþmasýný bekleyip ondan sonra koparýp yese,
yediklerine ancak o zaman yemiþ denebilir”. Fâtih anlamasý gerekeni anlamýþtýr. Babasýnýn sözlerinden çýkardýðý öðüdü þöylece tekrar eder;
“Memleketin genel idaresinde, yani halkýn iyi yönetiminde, halký idareye
karþý itaat ettirmekte, akýl, ileri görüþlülük ve saðlam kanunlarýn saðladýðý
kolaylýðýn, silah gücünden ve kaba kuvvetten daha iyi, daha faydalý olduðunu söylemiþ bulunuyorsunuz”. Fakat Fâtih yine de yeterince iknâ olmamýþ
olmalý ki, babasýnýn söylediklerinin doðruluðunu kabul etmekle birlikte,
þimdiki devirde halkýn eskisi gibi olmadýðý, bu nedenle de ancak kýlýç
gücüne dayanmak gerekeceðini iddia eder. Ayrýca düþmanlarýn kýlýçtan
baþka bir güçle yola getirilemeyeceðini de ekler. Ona göre eski çaðlarýn en
büyükleri arasýnda yer alan Ýskender ve Nûþirevân da âdil ve doðru padiþahlar olmakla birlikte, akýl ve kanun kuvvetinden çok kýlýcý kullanmýþ ve
geniþ ülkeleri ancak silah gücüyle fethetmiþlerdir. Ýnatçý ve dik baþlý bir
at, binlercesi söylense de güzel sözden ne anlar, ona söz yerine mahmuz
vurmak daha çok etki yapacaktýr. Sultan II. Murad oðluna þu karþýlýklarý
verir;
“Ben, sana kýlýcýn faydasýzlýðýndan ve gereksizliðinden bahsetmiþ deðilim
ki! (Ama onu yerinde ve gerektiðinde kullanmak lazýmdýr.) Kýlýcý kullanýp, onun yardýmýyla ülkeler fethetmek için yine akýl ve fikre danýþmak,
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herhalde, onun yardýmýný da almak gerekir. Ancak bu þekilde olursa, yapýlan iþler saðlama baðlanmýþ olurlar. Çünkü çoklarý, sadece birini, mesela
kýlýcý ve tek baþýna kuvveti kullanarak savaþa girmiþler, tabii sonunda bozguna uðramýþlardýr.
Senin, isimlerini anmýþ olduðun padiþahlara gelince; onlarýn da adý geçen iþleri kýlýç yardýmýyla yaptýklarýný, ama hemen yaný baþýnda da, düþünce, ileri görüþlülük ve ön tedbirlerden ayrýlmadýklarýný görüyoruz. Kýlýç, tek
baþýna, onlarýn da iþlerine yaramamýþtýr. Onlarýn o yarýnlara kalarak her
fýrsatta anýlan büyük iþleri, görünüþte, kýlýcýn gölgesinde olmuþsa da, gerçek anlamda akýl, mantýk ve sevgi güçleriyle gerçekleþmiþtir.
Ýran Padiþahýnýn yüz bin askerine karþýlýk, Ýskender onu kýrk bin askerle,
hem de kendi topraklarý olan Ýran’da bozguna uðratmýþtýr... Eðer Ýskender
aklýný kullanmasaydý, bu sonuca ulaþabilmesine imkân var mýydý?
Bütün bunlar gösteriyor ki, aklýn gücü kýlýçtan daima üstündür... Güçlü
ve kuvvetli olmak iyidir, fakat kuvvet aklýn emrine verilmelidir... Padiþahlýðýn
taþýdýðý anlam, biraz da, bunlarýn her ikisini de yerli yerinde kullanabilmekle
gerçekleþir”. Padiþah II. Murad, bu arada dedesi Yýldýrým Bayezid’in Timur
karþýsýnda, Ankara yakýnýnda Çubuk ovasýnda 28 Temmuz 1402’de uðradýðý yenilgiyi hatýrlatýr ve; “Dedem Sultan Yýldýrým Bayezid sadece kýlýcýna güvenmeyip, tedbirini de onunla birlikte alýp, birazcýk aklýný da kullanabilmiþ
olsaydý” demekten kendini alýkoyamaz.
II. Murad oðluna tecrübelerini ve tavsiyelerini aktarýrken, büyük çapta
kendisini anlatmaktadýr. Zaten kiþinin tecrübeleri, onun hayatýnýn doðrudan doðruya ve açýk bir muhasebesinden baþka nedir ki?!.
“Ben, Yüce Allah’ýma karþý yaptýðým ibadetleri en samimi duygularýmla,
can u gönülden yaparým. Onun, dürüst inancýmla, benim her çeþit faydalý
ihtiyaçlarýmý zamanýnda karþýlayacaðýný kat’î olarak biliyor ve inanýyorum”.
“Ben, bu çile ve ýstýraplar dünyasýnda çektiklerimin karþýlýklarýnýn, Allah
tarafýndan, gelecek, baþka bir dünyada verileceðine inanýyor ve O’na her an
yalvarýyorum”.
II. Murad yaþlý ve tecrübeli kiþilerin durumunu ise þu güzel benzetmeyle açýklýyor; “Ýhtiyarlar, bir gemide oturmuþ, hiçbir iþ yapmaz gibi görünen
bir dümenciye benzerler. Çünkü, geminin diðer mürettebatý bir aþaðý, bir yukarý devamlý çalýþma halindedirler. Kimileri yelken toplar, kimi su çeker, kimi
ipleri baðlar, kimi de serene çýkar, fakat dümenci olduðu yerde durur. Onu
görenler, hiçbir iþ yapmadýðýný sanýrlar. Halbuki geminin bütün sorumluluðu
onun üzerindedir. Dümenci, gemiyi gereði gibi iyi yönetemezse, gemi devrilir
veya karaya oturur; o zaman da gemi içindeki diðer bütün çalýþmalarýn hiçbir
anlamý kalmaz”.
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“Ey oðul! Bir an bile olsa, sakýn adaleti elinden býrakma. Çünkü Yüce Allah
âdildir. Bir bakýma, sen O’nun yeryüzündeki temsilcisisin... O, sana kendi
arzusuyla bazý üstünlükler vermiþ ve kullarýnýn baþýna geçirmiþtir”.
II. Murad’ýn tavsiyeleri ve dolayýsýyla kitap þu sözlerle biter; “Padiþahlar, elinde terazi tutmuþ bir kimseye benzerler. Sen padiþah olunca teraziyi
doðru tutmaný isterim. O zaman Yüce Allah da, senin iyiliðini arzular”.
Acaba Fâtih bu öðütleri ne kadar tutabilmiþtir?!. Bunun muhasebesinin
epeyce uzun tutacaðý açýktýr ve fakat bir ön deðerlendirme olmak üzere,
çok sayýda ülkeler ve beldeler fethetmiþ olan büyük hakanýn Vakfiyesi’ndeki
“Hüner bir þehir bünyâd etmektir. Reâyâ kalbin âbâd etmektir” cümlesiyle,
devletinin ileri gelenlerine söylediði; “Dünya devleti müebbet olmaz ve cihân-ý fânide kimesne bâki ve müebbed kalmaz” sözünü hatýrlamamýz yerinde
olacaktýr. Nitekim büyük Padiþah, Ýstanbul fethi öncesinde de giriþtiði iþi
ve hedefini þöylece açýklamýþtý; “Îlâ-yý kelimetullah ve ihyâ-yý minnet-i Rasulullah etmeye makdûrumu sarf eyliyem, tâ dünyada mûcib-i zikr-i cemîl ve
ukbâda bâis-i ecr-i cezîl vakî ola”.
Fâtih’in yetiþmesinde babasýnýn etki ve katkýsýnýn pek mühim bir yer
tutmakta olduðu þüphesizse de, çocukluðundan itibaren yanýnda ve çevresinde bulunan lalalarýyla hocalarýnýn da, hiçbir þekilde unutulmamalarý
gerekeceði açýktýr. Hattâ onun öðrenme süreci ve hocalarla iliþkisi söz konusu edildiðinde, yalnýzca çocukluk ve gençlik devresini içeren bir zaman
sýnýrlamasý yapmaktan, özellikle kaçýnýlmasý gerekecektir. Çünkü Fâtih’in
bütün ömrü, bilmediklerini öðrenmeye çalýþmakla, bunun için de her fýrsatý deðerlendirme çabalarýyla geçmiþtir. Bu sýrada bilgi kaynaðý hocalarýnýn
Müslüman olup olmamalarý ise, onun için hiç de önem taþýmamýþtýr.
Bilindiði gibi Fâtih Mart 1432’de Edirne’de doðmuþ, on iki yaþýna kadar
çocukluðunu da bu þehirde geçirmiþti. Onun baþkentten ve bir bakýma aile
ocaðýndan ilk ayrýlýþý, 1443 baharýnda iki lalasý Kassabzâde Mahmud ve
Niþancý Ýbrahim b. Abdullah Bey ile birlikte Manisa’ya vali olarak gönderilmesiyle gerçekleþti. Fakat bu ilk görev devresi pek de uzun sürmemiþ, tahttan çekilmeyi düþünen babasýnýn isteði üzerine 1444 baharýnda Edirne’ye
dönmüþ, ayný yýlýn ortalarýnda da babasý tarafýndan tahta geçirilmiþ, Aðustos ayýnda ise taht resmen ona terk edilmiþti. Böylece II. Murad, saltanat
yönetimlerinde pek görülmeyen bir biçimde görevi küçük yaþtaki oðluna
býrakmýþ, kendisi de Bursa civarýnda zâhidâne bir hayatý tercih etmiþ olmaktaydý. Fakat on üç yaþýndaki tecrübesiz birinin, sonuçta bir çocuðun
Osmanlý tahtýnda bulunmasý ve ülkeyi idare etmesi hiç de kolay deðildi. Ne
dýþtaki düþmanlar ve ne de içteki geliþmeler, bu durumun devamýna imkân
tanýmamaktaydý. Nihayet iki yýllýk bir aradan sonra Aðustos 1446’da II.
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Murad, oðluna býraktýðý tahta yeniden oturmak mecburiyetinde kalmýþtý.
Manisa’ya gönderilen ve bu dönemde artýk oldukça da serbest hareket eden
Fâtih’e, Zaðanos ve Þehâbeddin paþalar atabey tayin edilmiþlerdi. Beþ yýldan biraz az süren ve her bakýmdan pek verimli geçen bu devrede Fâtih,
bir taraftan çevresindeki hocalarý, danýþmanlarý ve kumandanlarýndan istifade ile kendini yetiþtirirken, diðer taraftan da babasýyla birlikte veya yalnýz olarak, bir kýsým askerî baþarýlara imza atmýþ, tecrübelerini artýrmýþtýr.
Nihayet 18 Þubat 1451’de on dokuz yaþýnda olduðu halde Osmanlý tahtýna
tekrar ve 1481’de vefat edinceye kadar kalmak üzere, ikinci defa (bunun
üçüncü oturuþ oluþuyla ilgili tartýþmalar bizim konumuz deðildir. Bkz. Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, Osmanlý Tarihi, c. I, 430-441, c. II, 144) oturmuþtur.
Osmanlýlarda þehzadeler ileride alacaklarý görev dikkate alýnarak yetiþtirilmeye çalýþýlýr, öðretime belirli bir yaþta, genellikle beþ yaþýnda bed’i besmele töreniyle yani Kur’ân öðretimiyle baþlanýrdý. Fâtih’in de ilk hocasý olarak Molla Gûrânî (asýl adý Þemseddin Ahmed b. Ýsmail ö. 1488)’yi tanýmaktayýz. Rivayete göre II. Murad, okumaya karþý pek hevesli olmadýðýný
düþündüðü oðluna, kimi hoca tayin edeceðiyle zihninin meþgul olduðu bir
sýrada, hacdan dönen Molla Yegân ile karþýlaþýr. Konuþma sýrasýnda kendisine ne hediye getirdiðini sormasý üzerine Molla Yegân, Mýsýr’da tanýdýðý,
olgunluðu ve ciddiyetini pek beðenerek, kendisiyle birlikte Bursa’ya gelmesini teklif ettiði Molla Gûrânî’yi huzura çýkararak padiþahla tanýþtýrýr. Hocanýn ilmine ve ciddiyetine hayran olan Padiþah, kendisini þehzadeye muallim olarak görevlendirir.
Molla Gûrânî’nin derslerin ihmal edilmesine asla müsamahasý olmadýðý, ilk dersine elinde deðneði ile girdiði ve çalýþmalarýnda gevþeklik gösterirse bunu kullanabileceðini þehzadeye bildirdiði rivayet edilir. Þüphesiz
Fâtih’in bu ilk hocasýnýn ilmî yeterliliði ve disiplini yanýnda, öðrencisine
örnek oluþturabilecek pek çok baþka nitelikleri de vardý. Molla Gûrânî,
mazbut ve çok dürüst bir mizaca sahipti. Makam ve mevki hýrsý yoktu,
dünya nimetleri onun davranýþlarýný þekillendiremezdi. Hak ve adaletten
asla ayrýlmaz, öðrencisinin bilgi edinmesi kadar ruhen de iyi yetiþmesine,
saðlam bir karakter sahibi olmasýna çalýþýrdý. Fâtih ile kendisine ilim öðretmesi yanýnda, Ýstanbul’u fethetmesi yönünde kuvvetle telkinde bulunan
ve onu bu yolda sonuna kadar destekleyecek olan hocasý arasýnda, pek
içten bir iliþki kurulmuþtu. Aradan yýllar geçip Fâtih padiþah olduðunda da,
ona ismiyle Mehmed þeklinde hitap ederdi. Hocasýný ziyadesiyle takdir eden
öðrencisi tahta geçtiðinde, kendisine vezirlik teklif etmiþse de o, “Senin
kapýnda hizmet edenler sonunda vezâret makamýna ulaþmayý arzular. Eðer
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kendileri dýþýnda bir kimse vezir olursa sana olan baðlýlýklarý zayýflar ve saltanatýnýn düzeni bozulur” diyerek, ikbâli kendi elleriyle geri çevirmiþ, bir süre
kazaskerlik, daha sonra da Bursa’da vakýflarýn düzenlenmesi görevini yürütmüþtür. Bu sýrada Padiþah’ýn yakýnlarýndan birinin bir teklifini; “Þer’-i
Þerîfe uygun deðildir” diyerek reddedebilmiþtir. Þüphesiz bu büyük âlim ve
yüce þahsiyet için söylenecek çok söz varsa da, bizim hedefimiz Fâtih’i
tanýmak ve tanýtmak olduðundan, bu kadarla yetinmek istiyoruz.
Fâtih’in ikinci hocasý olarak, ilmî yeterliliðini dönemin en müþkülpesent âlimlerine bile kabul ettirmiþ sayýlý ilim adamlarýndan biri olan Molla
Hüsrev (ö. 1480)’i tanýmaktayýz. Onun da Fâtih’in hem ilmî seviyesinin
yükselmesinde ve hem de ahlakî formasyonunun oluþmasýnda pek müstesna bir yeri vardýr. Fâtih ona “Zamanýn Ýmâm-ý Âzamý” diyerek hürmet eder,
hattâ camide bile karþýlaþsa, ayaða kalkardý. Huzurda yapýlan ilmî tartýþmalarda Molla Hüsrev, Reîsü’l-Ulemâ sýfatýyla hakemlik yapardý. Dönemin
ilmiye teþkilâtýndaki düzenlemelerde ve özellikle de Fâtih Medreseleri’nin
kurulup geliþmesinde önemli katkýlarý bulunan Molla Hüsrev, Fâtih’in babasý lehine tahttan feragat edip ikinci defa Manisa’ya geliþinde, üzerindeki
kazaskerliði býrakmýþ, talebesiyle birlikte olmayý tercih etmiþti. Bir kaynaðýmýz bu durumu þu þekilde ifadelendirmiþ bulunmaktadýr; “Erkân-ý devlet
ve âyân-ý saltanat, yýldýzlar gibi yerlerinde sabit olup mansýplarý hatýrý için
Sultan Mehmed Han’la Manisa’ya gitmeði birisi ihtiyar eylemedi. Lâkin Molla
Hüsrev, Sultan Mehmed Han hazretlerinden ayrýlmayýp ol nihâl-i bâð-ý saltanata kemâl-i muhabbetinden (saltanat baðýnýn fidanýna olan sevgisinin büyüklüðünden) gölge gibi yanýndan ayrýlmadý”. Fâtih’i Ýstanbul fethi yönünde destekleyenler içinde de o, pek önemli bir yere sahipti.
Fâtih’in bir diðer hocasý da yine döneminin en seçkin ilim adamlarýndan
olan Hocazâde diye meþhur Muslihiddin Mustafa (ö. 1488)’dýr ki, Padiþah’ýn âlimlere gösterdiði yakýnlýðý duymuþ, Ýstanbul’a gelerek dikkat çekmiþ,
Fâtih’in tayiniyle ona ders vermiþtir. Âlim, hoþ sohbet, zarif bir zat olan
Fahreddîn-i Acemî (ö. 1460-61) ile yine iyi yetiþmiþ bir bilgin olan Hoca
Hayreddin de Fâtih’in hocalarýndandýr.
Fâtih’in hocalarý ve en yakýn çevresinde bulunarak onu etkileyenler arasýnda unutulmamasý gereken biri de Þemseddin Muhammed b. Hazma’dýr
ki, Akþeyh veya Akþemseddin ismiyle tanýnmýþtýr. Akþemseddin, tabipliði ve
çeþitli ilimlerdeki baþarýsý kadar, tasavvufî yönüyle de tanýnan bir þahsiyettir. 1390’da Þam’da doðan Akþemseddin, yedi yaþýnda babasýyla birlikte
Anadolu’ya gelerek, bu sýrada Amasya’ya baðlý bulunan Kavak ilçesine yerleþmiþtir. Kuvvetli bir dinî tahsil görmüþ olan Akþemseddin, tasavvufa olan
meyli dolayýsýyla, tahminen yirmi beþ yaþlarýnda iken Hacý Bayram Velî’ye
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baðlanmýþ, sýký bir riyâzet ve mücâhededen sonra, þeyhinden hilâfet alarak
vefatýndan sonra onun yerine irþad makamýna geçmiþtir (1429-30).
Akþemseddin, daima þeyhi Hacý Bayram Velî’nin yanýnda olduðundan,
Hacý Bayram Veli ile birlikte II. Murad’ýn ziyaretlerinde bulunmuþ, dolayýsýyla çocukluk veya gençlik döneminde Fâtih’le de tanýþmýþ, bu tanýþma
tahta çýkýþýndan sonra dostluk ve hocalýk iliþkisi þeklinde devam etmiþtir.
Hatta bu devrede “Cihâda var, ben de senin bile gelirim” tarzýndaki vaadiyle
Fâtih’i Ýstanbul fethine teþvik edenler arasýnda baþta yer almýþtýr. Gerçekten de Ýstanbul kuþatmasý için ordu yola çýktýðýnda Akþemseddin, Akbýyýk
Sultan ve dönemin diðer tanýnmýþ þeyhleriyle birlikte yanlarýnda yüzlerce
müritleri olduðu halde orduya katýlmýþlardýr. Akþemseddin’in Fâtih’e Ýstanbul fethi yolundaki manevî katkýlarý, muhasara süresince de devam etmiþ, hem Padiþah’ýn ve hem de ordunun moralinin yükselmesine yardýmcý
olmuþtur. Bu nedenle de fetih sonrasýndaki sevinçli devrede devlet erkânýyla konuþtuðu sýrada Padiþah; “Bu ferah ki bende görürsüz; yalnýz bu
kal’a fethine deðildür. Akþemseddin gibi bir azîz, benim zamanýmda olduðuna
sevinirim!” demiþtir. Bir defasýnda da o Fâtih’e; “Sen seni sâir halk gibi zannetmeyesün. Islâh-ý memleketten gayrý nesneye iþtigal göstermeyesün…” tavsiyesinde bulunmuþtu. Þüphesiz Akþemseddin’in iþaret ve tavsiyelerinden
Fâtih büyük oran yararlanmaktaydý. Nitekim bu durumu veziri Mahmud
Paþa’ya söylediði þu sözleriyle de, açýkça ifade etmiþti; “Bu pîre hürmetim
ihtiyarsýzdýr; yanýnda heyecanlanýrým, ellerim titrer; Sâir þeyhlerin ise, benim yanýma geldiklerinde elleri titrer”. Fethin gerçekleþmesinden sonra genç
padiþahýn en yakýn erkâný, çevresinde olduðu halde, zafer alayýyla Ýstanbul’a giriþini bilirsiniz. Bu sýrada Molla Gûrânî, Molla Hüsrev gibi hocalarý
saðýnda, Akbýyýk Sultan ile Akþemseddin solundadýr. Bizanslý genç kýzlar
padiþaha çiçekler sunmak üzere yollara dökülürler. Fakat yanlýþlýkla ellerindeki çiçek demetlerini, ak sakallý bir ihtiyar olan Akþemseddin’e uzatýrlar. Onun genç padiþahý iþaret etmesi üzerine Fâtih; “Verin, verin. Padiþah
benim ama, o benim hocamdýr” der. Ayasofya’da kýlýnan ilk Cuma namazýnda hutbeyi o okumuþ, Emevîler dönemindeki kuþatmalardan biri sýrasýnda
surlar önünde þehit düþen Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin kabrini de, Fâtih’in isteðiyle o keþfetmiþtir. Fâtih Medreseleri’nin kuruluþuna kadar, kiliseden çevrilerek medrese olarak kullanýlan Zeyrek Camii’nde dersler vermiþtir. Nihayet fetihten bir süre sonra Akþemseddin, ayrýlma zamanýnýn geldiðini düþünmeye baþlar. Çünkü genç padiþah dünya iþlerinden býkmýþ, tasavvufun
derinliklerine dalmak arzusundadýr ve kendisine yol göstermesini istemektedir. Akþemseddin’in cevabý nettir; “Mesâlih-i mü’minîn görülmez, ümmet-i Muhammed (a. s.) mükedderü’l-ahvâl olurlar. Adalete cehd eylemek gerek. Adl
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eylemek padiþaha velâyet ve kerâmetdür”. Hoca kararýný vermiþtir. Padiþah’ýn ihsan ettiði ve etmek istediði zenginliklere el sürmez. Geldiði yere, Göynük’e çekilip gider. Artýk hocalýk yüz yüze deðil, uzaktan mektuplarla gerçekleþecektir, “Lezzet-i cismânî, lezzet-i rûhânîye nispet lâ-þeydir. Lâ-þey olan
nesneye iltifat etmeyesüz. Eþedd-i belâ enbiyâya, bâdehû evliyâya, bâdehû
hulefâyadýr. Enbiyâ ve evliyâ yolunda olduðunuzu nimet-i azîze bilüb hiçbir
belâdan elem duymayasýz, belki lezzet bulasýz… Memleketin ahvâli, sizin ahvâlinize tabidir; zira sultanlar, memlekete nispetle ruh gibidir. Her nesne ki
bedende zâhir olur, bi’t-tahkîk ruhun eserlerindendir”. Gerçekten de Akþemseddin pek önemli bir þahsiyetti ve Fâtih kendisinden çok etkilenmiþ, rehberliðinden istifade etmiþti. Onunla ilgili sözlerimizi Sâmiha Ayverdi’nin
deðerlendirmesiyle bitirelim.
“O Akþemseddin ki bir prensip adamý, bir ruh týmarcýsý ve genç Fâtih’in
manevî formasyonunu tamamlayarak onu kütleye hediye eden adamdý.
Fâtih Sultan Mehmed þu cihetten de talihli idi ki bir cihangîr olmasýna
raðmen elini öpeceði böyle bir hocasý, kendisini hizaya çeken böyle bir
efendisi vardý. Ýskender ve Napolyon da birer cihangîrdiler. Fakat ruhlarýný
yoðurup þekilleyecek kudretli bir elin himayesinde olmadýklarýndan, terkipsiz bir malzeme olmaktan kurtulamamýþlardýr.
Akþemseddin o kâmil insandý ki, talebesinin padiþah olmasý, terbiye sisteminde herhangi bir gevþemeye yer vermeyerek ciddiyet ve salâbet arz ederdi.
Talebe ise, o büyük insandý ki hükümdar olmasý, kulluðunu unutturmayýp
hocasýna itaat etmesine mani olmazdý”.
Fâtih gibi ender yetiþen þahsiyetlerin eðitim ve öðretimlerini, bilgi ve
görgülerini artýrmalarý, kendilerini yetiþtirmeleri söz konusu olduðunda,
belirli bir dönemden söz etmenin, bu gibi faaliyetleri özellikle de çocukluk
ve gençlik devreleriyle sýnýrlamanýn, doðru olamayacaðýný daha önce de
vurgulamýþtýk. Çünkü onlar için öðrenme ve kendilerini geliþtirme bir ömür
boyu aralýksýz devam eden bir süreçtir. Nitekim Fâtih de yakýn çevresinde,
devamlý olarak bu gibi âlim ve tecrübeli devlet adamlarýna yer vermiþ, kendisini geliþtirmek yolunda onlardan faydalanmaktan asla geri kalmamýþtýr.
Diðerleri yanýnda Matematik, Astronomi ve Coðrafya gibi bazý ilimlere özel
ilgi duyan Fâtih, bunlarý tahsil için uzmanlardan kendisine hocalar tayin
eder ve günün belirli saatlerinde muntazaman ders takip ederdi. Bu halkadaki hocalarý arasýnda Hocazâde Muslihuddin, Molla Gûrânî, Molla Ýlyas,
Sirâceddin Halebî, Molla Abdülkadir, Hasan Samsunî ve Molla Hayreddin’i
tanýmaktayýz. Bu vesileyle Fâtih’in öðrenme isteðini karþýlamak için her
fýrsat ve mekâný deðerlendirdiðini de ifade etmemiz yerinde olacaktýr. Nitekim o sarayda olduðu kadar seferde, yolda hattâ sünnet düðünü gibi top-
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lantýlarda bile bilgisini artýrmaya çalýþmaktaydý. Ýþte Padiþah’ýn bütün bu
çabalarýnýn ve çevresinin de onunla uyumlu çalýþmasýnýn sonucundadýr ki
Osmanlý ülkesi onun döneminde, bilim alanýnda Ýslâm âleminin bütününde önemli bir yere sahip olmuþtu.
Fâtih’in ilme ve âlimlere verdiði deðerin somut bir göstergesi ve ayný
zamanda da dönemin önde gelen bilim adamlarýndan biri olmasý dolayýsýyla, astronom ve matematikçi Ali Kuþçu (ö. 1474)’yu hatýrlamamýz yerinde olacaktýr. XV. yüzyýlýn baþlarýnda Semerkant’ta doðan ve asýl adý Alâeddin Ali b. Muhammed olan Ali Kuþçu’nun babasý Uluð Bey’in doðancýbaþýsý
olduðu için bu lâkabý almýþtý. Devrin en önde gelen âlimlerinden dersler
alan Ali Kuþçu, ilmini ilerletmek amacýyla Çin’e de gitmiþtir. Uluð Bey’den
hem ders okumuþ ve hem de onun tarafýndan Semerkant’ta yaptýrýlmýþ
olan rasathanenin müdürlüðünü, Kadýzâde’nin vefatýndan sonra üstlenerek, pek deðerli ilmî çalýþmalar gerçekleþtirmiþtir. Uluð Bey’in öldürülmesiyle (1449) koruyucusuz kalan ve hac maksadýyla gittiði Mekke dönüþünde Akkoyunlu Hükümdarý Uzun Hasan’ýn ýsrarýyla Tebriz’e yerleþen Ali
Kuþçu, burada büyük ilgi ve yakýnlýk görmüþ, nihayet Uzun Hasan’ýn elçisi
olarak Fâtih Sultan Mehmed’e gönderilmiþtir. Ýlmine hayran kalan Fâtih’in
ýsrarlý daveti üzerine, elçilik görevini bitirdikten sonra Osmanlý ülkesine
gelmeyi kabul etmiþtir. Onun Tebriz’den Ýstanbul’a uzanan seyahati, bilhassa da Osmanlý Sultaný tarafýndan kendisine, yol boyunca her gün için
1000 akçe verilmiþ olmasýyla dikkat çeker. Ýstanbul’a yaklaþtýðýnda kendisinin karþýlanmasýna dönemin en üst düzey bilginleri katýlmýþlardýr. Tabiatýyla o da bu iltifatýn karþýlýðýný, gerçekleþtirdiði çalýþmalarla eksiksiz olarak vermiþtir.
Fâtih’in Osmanlý ülkesine davet ettiði döneminin ileri gelen âlimlerinden biri de, doðum yeri Câm’a nispetle Molla Câmî (ö. 1492) diye isimlendirilen Abdurrahman Câmî’dir. Yalnýzca Mâverâünnehir ve Horasan’da
tanýnmakla kalmayýp Hindistan’dan Balkanlara uzayýp giden bütün Ýslâm
coðrafyasýnda iyi bilinen bir âlim olan Molla Câmî’yi Fâtih, hacdan dönerken (1472) Ýstanbul’a davet etmek üzere Hoca Atâullah Kirmânî’yi
5000 altýn hediye ile Halep’e gönderdiyse de, Kirmânî’nin geliþinden önce
Câmî Halep’ten ayrýlmýþ olduðundan, bu davet gerçekleþememiþtir. Fâtih
daha sonra ikinci bir defa Câmî’ye kýymetli hediyelerle bir elçi göndermiþ
ve kendisinden kelâmcýlar, felsefeciler ve mutasavvýflarýn görüþlerini mukayese eden bir eser yazmasýný istemiþtir. Bunun üzerine Câmî, Fâtih’e
sunulmasý amacýyla ed-Dürretü’l-Fâhire adlý eserini kaleme almýþsa da,
bu kitap tamamlanarak Ýstanbul’a gönderildiðinde, Fâtih vefat etmiþ bulunuyordu.
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Bu vesile ile unutulmamasý gereken bir husus da Fâtih’in, çevresindeki
insanlarýn, ille de Müslüman olmalarý gerektiði gibi bir fikre de sahip olmadýðýydý. Tarihçilerin tespitlerine göre 1464-1472 arasýnda Fâtih’in sarayýnda Rum bilginlere özel ilgi gösterilmiþtir. “Georgios Trapezuntios, Roma’dan
Ýstanbul’a bu sýrada döndüðü gibi Kritovoulos da eserini bu tarihte yazmýþtýr.
Meþhur Trabzonlu âlim Amirutzes (Amirukis, Emirce) ayný devirde Fâtih’in
yakýnlarýnda yer almýþtý”. Batýlý ve Bizanslýlardan çevresinde bulunanlar
arasýnda Georgios Trapezuntios, Kritovoulos ve Amirutzes yanýnda Benedetto Dei, Jacopo Languschi, Criaco d’Ancona … vd. yer almaktaydý. 1454’te
bir Ýtalyan hümanisti olan Criaco d’Ancona ve baþka bazý Ýtalyanlar, Padiþah’ýn nedimleri arasýnda bulunmakta ve kendisine Roma ve Batý tarihlerini okumaktaydýlar. Milano elçisinin 1465’te yazdýðýna göre Fâtih’in yanýnda Floransalý, Cenevizli ve Raguzalý danýþmanlarý vardý. Bütün bunlarýn
sonucunda Fâtih, ana dili Türkçe yanýnda Arapça ve Farsça’yý, Rumca ve
Ermenice’yi de öðrenmiþti. Saraydaki iç oðlanlarý ve diðer bazý vazifelilerden Rumca’yla birlikte Slavca’yý da öðrenmiþ olmasý mümkündür.
Fâtih, Batý kökenli bir kýsým eserin tercümesini saðlamýþtý. Nitekim Plutarkhos’un Ünlü Kiþilerin Hayatý adlý eserinin Fâtih’in emriyle Türkçe’ye
çevrilmiþ olduðu hakkýnda bir rivayet varsa da, G. M. Angiolello’nun Uzun
Hasan’ýn hayatý hakkýnda yazmýþ olduðu eserinin onun isteðiyle çevrildiðinde þüphe bulunmamaktadýr. Fâtih’in emriyle dilimize kazandýrýlan ve
bir nüshasý Ayasofya Kütüphanesi’nde bulunan önemli bir eser de Ptolemaios yani Batlamyus’un Coðrafya’sýdýr. Fâtih’in Batý kaynaklý eserlere ilgisinin bir kanýtý da, yukarýda sözü edilenlerin dýþýnda içlerinde Aristotales,
Homeros, Hesiodos ve Diogenes Laertios’un bazý kitaplarýnýn da bulunduðu, Ýslâm dilleri dýþýndaki dillerde yazýlmýþ 587 civarýnda eserin Saray Kitaplýðý’nda bulunmuþ olmasýdýr. (Fâtih dönemi Osmanlý bilim hayatý, merhum Hocam Prof. Dr. Hüseyin G. Yurdaydýn (Bilim Hayatý “Fatih ve Bilim”,
Türkiye Tarihi Osmanlý Devleti 1300-1600, Ýstanbul, 1988, c. II, s. 180186; Ayr. bkz. A. Adnan Adývar, Osmanlý Türklerinde Ýlim, Ýstanbul, 1970,
s. 25-50) tarafýndan özlü biçimde ortaya konmuþtur).
Fâtih 1458’de Atina’yý ziyareti sýrasýnda Akropol’ü de ziyaret ederek
çevredekilere iltifatta bulunur. Yine onun 1461’den beri resmini yaptýrmak
için Ýtalya’dan ressam istediði bilinir. Nihayet ünlü Venedikli ressam Gentile Bellini Fâtih’in davetlisi olarak Ýstanbul’a gelir (kalýþý Eylül 1479-Ocak
1481) ve diðer bir kýsým eserle birlikte Padiþah’ýn bugün de bilinen resmini
yapar.
Þüphesiz Fâtih Sultan Mehmed’in yetiþmesiyle ilgili olarak daha geniþ
bilgiler verilebilir, deðerlendirmeler yapýlabilirdi. Bununla birlikte bizim
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hedefimiz, dinleyicilerimizin onunla ilgili saðlýklý bir kanaat edinmelerine
katkýda bulunmak olduðundan ve bunun için de, bu kadarýnýn yeterli olacaðýný düþündüðümüzden, sözlerimize burada son vermek istiyoruz. Ýlave
edeceðimiz tek cümle, onun büyüklüðünün Türk dünyasý ve Ýslâm âlemi
kadar Hýristiyanlar tarafýndan da kabul edilmiþ olduðunun bir göstergesi
olmak üzere; 1461-1464 arasýyla tarihlenen mektubunda Papa II. Pius’un,
Fâtih’e “Greklerin ve Þarkýn Ýmparatoru” unvanýný vermeye hazýr olduðunu, böylece meþrû imparator sýfatýyla bütün dünyanýn en kudretli hükümdarý haline geleceðini dile getirirken, bunun için yegâne þartýn Hýristiyanlýðý kabul etmesi olduðunu belirtmiþ olduðudur.

