MOLLA YEGAN

Molla
Yegan·ın
mezar taşı

İstanbul'un fethi sırasında hayatta ol
duğuna ilişkin bir nota yer verir (Mohaç
name, s. 117-118). Yine bazı kaynaklarda
Molla Yegan'ın Fatih Sultan Mehmed dev
ri başlarında vefat ettiği belirtilir. Baldır
zade 878'de ( 1473-74) öldüğünü yazarsa
da (Rauza-i Evliya, s. 238) muhtemelen
vakfiyesini düzenlediği 865 ( 1461) yılı do
layında vefat etmiştir. Kabrinin yeri bilin
miyorsa da rümı oymalı ve zülfeli tepe
likli taşı günümüze ulaşmıştır. Baldırza
de, onun Bursa'da Yıldırım İmareti yakı
nındaki medresesi civarında medfun ol
duğunu yazar. Fahreddin er-Razı ekolüne
mensup olan Molla Yegan'ın ailesinden
Yeganzadeler diye bilinen birçok alim ye
tişmiştir. Başta Sicill-i Osmani olmak
üzere bazı kaynaklarda ve bunlara daya
nan araştırma eserlerinde Molla Yegan'ın
Molla Fenari'nin kızıyla evlendiği kayde
dilir. Bu eserlerde iki ailenin birbiriyle
karıştırıldığı görülmektedir.
Molla Yegan kaynaklarda zeki ve anla
yışlı bir kimse olarak kaydedilir (Mecdt,
s. 99). Son zamanlarda hafızasının zayıf
ladığı ve hemen bütün bildiklerini unut
tuğu belirtilir. Dostlarıyla sohbet toplan
tılarına düşkün olup onlara güzel yemek
ler ikram ederdi. eş-Şe]fö.'i]f müellifi Taş
köprizade'nin ceddi Hayreddin Efendi,
Molla Yegan'dan ders almıştı. Diğer tale
beleri arasında il . Murad devri ulema
sından Hatibzade Taceddin İbrahim, Aya
suluk Çelebisi Mehmed, Fatih Sultan
Mehmed dönemi alimlerinden Hacıha
sanzade Efendi, Efdalzade Hamidüddin
Efendi ve ilk İstanbul kadısı olarak bilinen
Hızır Bey bulunmaktadır. Molla Yegan kızı
nı bu sonuncu talebesiyle evlendirmiştir.
Bursa'da yıkılmaya yüz tutmuş olan,
Yıldırım Bayezid devri ileri gelenlerinden
Kara Eyne Bey'in kurduğu medreseyi
onartıp hizmete açmasından ve bir süre
burada müderrislik yapmasından dolayı
bu öğretim kurumu Molla Yegan Medre
sesi adıyla anılmıştır. Önce yirmili iken
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zamanla ellili medreseler arasına giren
medrese XX. yüzyıl başlarına kadar faali
yetini sürdürmüştür (Baltacı, s. 315-316).
Medresenin bahçesine mescid yaptıran
Molla Yegan'ın 2900 kitaptan oluşan bir
kütüphanesinin bulunduğundan ve bu
kitapları mescidine vakfettiğinden bah
sedilir (Erünsal, s. 22-23). Molla Yegan
medrese ve mescidinin giderleri için Bur
sa ve civarında değirmenler, arazi, yon
calık, menzil ve bahçe gibi gelir kaynak
ları vakfetmiştir.
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Osmanlı alimi.
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Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yok
tur. Asıl adının Mehmed olduğu ve Hacı
Bayram-ı Veli'nin yanında bulunup ondan
ders aldığı, Zeyrek isminin de kendisine
onun tarafından verildiği bilinmektedir.
Hızır Şah Efendi'nin derslerine girerek
tahsilini ilerletmiştir.
Kaynaklarda Molla Zeyrek'in daha son
ra önemli öğretim görevlerinden biri olan
Bursa Sultan Murad Medresesi'ne mü
derris olduğundan söz edilir, ancak mü-

derrisliğe nasıl geçtiğine dair bilgi veril
mez. İstanbul'un fethine katılan ulema
arasında bulunduğu anlaşılmaktadır. Fet
hin ardından Fatih Sultan Mehmed, Me
daris-i Semaniyye'yi inşa etmeden önce
eğitimin kesintiye uğramaması için bazı
kiliseleri medrese haline getirmiş, bu ara
da Molla Zeyrek'in adıyla anılan Zeyrek
semtindeki Pantokrator Manastırı'nı da
medreseye çevirip kendisine tahsis et
miştir. XVI. yüzyılın ilk yarısına ait İstan
bul Vakıfları Tahrir Defteri'nde bu sem
tin ismi Mahalle-i Mescid-i Hoca Zeyrek
olarak geçer. Molla Zeyrek bu medreseye
müderris olunca kendisine 50 akçe yev
miye tayin edildi. Rivayete göre bu mik
tarın 20 akçesini kendi ihtiyacına ayırır,
30 akçesini Hacı Bayram-ı Veli'nin fakir
müridlerine gönderirdi. Hayatının bun
dan sonraki kısmı kaynaklarda genellikle
menkıbevi anekdotlar halinde yer alır.
Molla Zeyrek'in vaktini daha çok ibadetle
geçirdiği, hatta Fatih Sultan Mehmed'in
huzurunda "da'va-yı fazilet" ederek Sey
yid Şerıf el-Cürcani'den daha faziletli oldu
ğu iddiasında bulunduğu, bunun üzerine
padişahın Bursa Sultaniye (Yeşil) Medre
sesi müderrisi Hocazade Muslihuddin
Efendi'yi İstanbul'a davet ederek onunla
tartışmasını istediği belirtilir. Padişahın
huzurunda bir hafta kadar devam eden
tartışma, Osmanlı ilim ve kültür hayatı
bakımından dikkat çekici olduğu gibi Mol
la Zeyrek'in şahsiyetini tanımak için de
önemli unsurlar içerir. Bu iki alim arasın
da "burhan-ı vahid" konusunda yapılan
münazaraya devrin alimleri oturarak, Ve
zir Mahmud Paşa ayakta durup çeşitli
hizmetler ifa ederek katılmıştır. Tartışma
sadece karşılıklı konuşma şeklinde geç
meyip her iki taraf görüş ve delillerini içe
ren birer risale de yazmıştır. Altıncı günü
padişah tartışmanın bu şekilde sonuçlan
mayacağını anlayınca iki tarafın yazdık
larının birer nüshasını birbirine verip ön
ceden hazırlanmalarını istedi. Hocazade
ikinci nüshasını verdiği halde Molla Zey
rek kendi metninin yedeği olmadığını bil
dirince Hocazade kendi metninin arka
yüzüne Zeyrek'in risalesini yazabileceği
ni belirtti. Bunun üzerine padişah latife
yaparak Hocazade'ye istinsah sırasında
dikkatli olup hata yapmamasını söyleyin
ce Hocazade, istinsah hatalarının risale
nin aslındaki hatalar kadar olmayacağını
ifade edip Fatih'in latifesine karşılık ver
di. Sonunda mecliste hazır bulunanlar ve
hakem olarak Molla Hüsrev, Hocazade'
nin görüşlerini tercih edince Molla Zey
rek çok üzüldü. Padişah, muhtemelen
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Molla Zeyrek'in mağrur ve sert tavrını da
göz önüne alıp ders verdiği medresedeki
müderrisliğeHocazade'yi getirdi. Dost ve
arkadaşları tartışmanın seyrini sordukla
rında ise Molla Zeyrek, Hocazade'nin tev
hid konusunda hak yoldan çıktığını, onu
bu hususta ikna etmek için "başına başı
na vurduğunu", Molla Hüsrev'in bile ken
disini elinden alamadığını söylemiştir
(Mecdı. ı. 144).
Taşköprizade'nin eserinde yer alan ve
ondan naklen daha sonraki biyografi kay
naklarında da zikredilen bu tartışmanın
cereyan tarzı hakkında o döneme ait her
hangi bir kaynakta bilgi bulunmaz. Bun
dan dolayı hadisenin doğruluğuna dair
kesin bir sonuca varılamasa da buradan
Molla Zeyrek ile Molla Hüsrev-Hocazade
ekipleri arasında ciddi bir rekabetin ol
duğu ve Molla Zeyrek grubunun tasfiye
edildiği anlaşılabilir. Nitekim Molla Zey
rek görevinden alınınca Bursa'ya dönüp
oraya yerleşti. Bir süre geçimini sağla
makta zorluk çekti. Oturduğu mahallede
Hoca Hasan adlı bir komşusu günlük ih
tiyacı olan 20 akçeyi hayatı boyunca ver
meyi taahhüt etti. Kaynaklarda, padişa
hın bir müddet sonra Molla Zeyrek'i kır
mış olmaktan üzüntü duyup kendisine bir
medrese vermek üzere onu davet ettiği,
ancak Molla Zeyrek'in, "Hoca Hasan sağ
olsun, benim padişahım odur" diyerek
daveti kabul etmediği belirtilir (a.g.e., ı,
145). Ömrünün geri kalan kısmını talebe
yetiştirmek ve kitap mütalaa etmekle ge
çiren Molla Zeyrek'in bugüne ulaşan her
hangi bir eserine rastlanmamakla birlik
te Taşköprizade, bazı kitapların kenarına
notlar koyduğunu ve ilimle ilgili bir risa
lesini görüp incelediğini yazar (a.g.e., ı,
a.y.).
Molla Zeyrek'in il. Bayezid zamanında
yeniden itibar kazandığı, ömrünün son
larına doğru günlük 100 akçe ile Bursa
müftülüğüne gönderildiği rivayet edilir
(Mecdı, ı. 145). Vefat tarihi hakkında ke
sin bilgi yoktur. Bazı kaynaklarda ölüm
yılı 879 (1474) olarak verilir (Sicili-/ Osma
nf, iV, 104). Ancak onun il. Bayezid dev
rinde de hayatta olduğuna dair bilgiler
vardır. Süheyl Ünver vefat tarihini 903
(1497-98) diye gösterir. Bursa'da Pınar
başı mevkiine defnedildiği, ancak bugün
mezarının kayıp olduğu bilinmektedir. Sü
heyl Ünver, bazı kitap kayıtlarından hare
ketle ilmiye mesleğine intisap etmiş Rük
neddin ve Abdurrahman Hüseyni adlı iki
oğlundan bahsetmektedir. Rükneddin
Efendi Bursa Sultaniye Medresesi mü
derrisi olmuştur ( Ünver, il; 78-79).
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Bir süre Osmanlı hizmetinde bulunan
Prusyalı asker ve devlet adamı.
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26 Ekim 1800'de Parchim'de (Meclen
burg-Schwerin) Danimarkalı bir genera
lin ve Prusyalı bir annenin çocuğu olarak
dünyaya geldi. Askeri eğitimini Danimar
ka'da aldı ve 1819'da subay olarak me
zun oldu. 1822'de Prusya hizmetine girdi.
1835-1839 yılları arasında yqzbaşı rüt
besiyle Türkiye'de bulundu ve kendisini
ileride de etkileyecek olan gerçek savaşla
ilgili ilk ciddi tecrübelerini burada edindi.
Dönüşünde kurmay olarak süratle yük
selme imkanı buldu ve 1848'de Magde
burg'daki Dördüncü Ordu'nun kurmay
başkanlığına getirildi. 185 5 'te veliaht
Prens (ili.) Friedrich'in yaveri, 1858'de ge
nelkurmay başkanı oldu. Danimarka ile
yapılan savaşta ( ı 864) Prens Friedrich
Kari tarafından yönetilmekte olan ordu
nun kurmay başkanlığına getirildi. 1866'
da Avusturya'ya, 1870-1871 'de Fransa'ya
karşı verilen savaşta genelkurmay baş
kanı sıfatıyla üstün hizmet gördü. Daha
sonraki barış döneminde genelkurmayı,
Prusya ordusunu savaşa hazırlayan ve
yönlendiren en üst derecedeki merci ola
rak askeri anlamda çağdaş gelişmeleri
takip eden teknik bir büro haline getirdi.
Ağustos 1888'de bu vazifesinden ayrıldı
ve Yurt Savunması Komisyonu başkanı
olarak hizmete devam etti. 1867'deh iti
baren parlamentonun muhafazakar ka
nadında yer aldı. 24 Nisan 1891'de Ber
lin'de öldü.
Alman birliğinin kurulmasındaki iki
önemli isim olan Moltke ile Prens Bis
marck arasındaki münasebet oldukça so
ğuktu. 1866 ve 1870 seferleri dolayısıyla
aralarında çıkan anlaşmazlık daha sonra
devam etti. Moltke 1875'te, Almanya'nın
Rusya ve Fransa tarafından iki cepheli bir
savaş sıkıntısı yaşamaması için Fransa'ya

karşı önleyici bir saldırıya taraftar oldu.
Bismarck ise Fransa'nın müttefiksiz bıra
kılması politikasını ustaca uygulayıp Rus
ya'yı kendi tarafına çekmeye çalıştı, böy
lece Moltke'nin görüşüne destek verme
di. Moltke bu gibi tartışma ve karşı çıkış
larda sadece askeri kaygılardan hareket
etmiş, hayatı boyunca siyasi hedefler ve
emellerden uzak durmuştur.
Moltke'nin askeri dehası derin bir ta
rih bilgisiyle desteklenir. Başta Napolyon
savaşları olmak üzere Avrupa'daki bütün
muharebeleri inceleyerek kendi strateji
sini geliştirdi. Savunmayla ilgili problem
leri saldırıyla çözmek Moltke'nin askeri
stratejisinin önemli bir özelliğini teşkil
eder. Ayrı yönlerden hareket eden kuv
vetlerin birleşip düşmanı vurması ve sa
vaşın başlarında elde edilen kazanımla
rın öncelikle sağlama alınması gerektiği,
kumandanlara kendi inisiyatiflerini kul
lanma özgürlüğü tanınması gibi husus
lar, Alman birliğinin kurulmasıyla sonuç
lanacak büyük savaşlarda uyguladığı stra
tejileri arasındadır. Genç bir yüzbaşı ola
rak katıldığı Nizip savaşında ( 1839) Hafız
Paşa'nın bağımsız davranamaması, Kon
ya'da bulunan diğer Osmanlı ordusuyla
birleşmiş olarak Mısır kuwetlerinin kar
şısına çıkmaması, belki de inisiyatif kul
lanma ve birleşip vurma ilkelerinin geliş
mesine katkı yapan ilk önemli deneyim
leri olmuştur. Moltke, işe can alıcı nokta
sından yakalayarak girişme becerisinin
kurmay eğitimin önüne geçebilecek de
recede önemli olduğunu, Türkiye'deki du
rumla ilgili izlenimlerinde, iyi eğitim gör
memiş olmakla beraber en isabetli askeri
tedbiri almasını bilen bazı subaylar hak
kındaki gözlemlerinde dile getirir. Döne
min pek çok askerinde gözlendiği gibi ka
lemini kullanmasını da bilen Moltke bu
özelliğiyle pek çok eser vermiştir. Uzun
hayatı boyunca büyük bir saygı ve itibar
görmüştür. Doksanıncı yaş günü müna
sebetiyle düzenlenen kutlamalara bizzat

Helmuth
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