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Tatar âlimi ve düþünürü.
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Aslen Güney Rusya’da Penza ilinin Çem-
bar ilçesine baðlý Kikino köyünden olup
sonradan Don nehri kýyýsýndaki Rostov þeh-
rine yerleþen bir aileye mensuptur. Mûsâ
Cârullah bu göç sýrasýnda Rostov yakýnýn-
daki Novoçerkassk þehrinde doðdu. Baba-
sý, zengin bir köylü iken dinî bilgisi ve Rus-
ça bilmesi sebebiyle Don Oblastý’nda
ahund tayin edilen Molla Cârullah, annesi
Damolla Habîbullah Hazret’in kýzý Fâtýma
Haným’dýr.

Mûsâ Cârullah Bigi, az sayýda müslüma-
nýn yaþadýðý, canlý bir iþ ve ticaret merke-
zi olan Rostov’da bir Rus okulunda ve bir
süre medresede okuduktan sonra 1888
yýlýnda Kazan’a giderek Kül Buyý (Göl Bo-
yu) Medresesi’ne girdi. 1895’te Mâverâün-
nehir’e geçip Buhara medreselerinde eði-
tim gördü. Damolla Ývaz Efendi ve Damol-
la Ýkram Efendi’den fýkýh ve felsefe, Da-
molla Mîr Þerif Efendi’den riyâziye ders-
leri aldýktan sonra lise tahsilini tamamla-
mak için Rostov’a döndü. Üniversiteye baþ-
vurusu kabul edilmeyince yaklaþýk on beþ
yýl sürecek olan dinî tahsil amaçlý seyahat-
lerine baþladý. Ýlk olarak gittiði Ýstanbul’-
da Mühendis Mektebi’ne yazýldýysa da ar-
dýndan vazgeçip Ýslâmî ilimlere yöneldi.
Ancak Ýstanbul’da umduðunu bulamayýn-

ca Kahire’ye geçti, Kahire’de üç yýl kalarak
fýkýh ve hadis okudu. Mushaflar ve Kur’an
tarihi üzerine çalýþmalarýnýn yanýnda Mu-
hammed Abduh ve Muhammed Bahît ile
tanýþtýðý, hatta kendilerinden ders aldýðý
kaydedilir. Daha sonra gittiði Mekke ve
Medine’de hadis ve fýkýh araþtýrmalarýna
devam etti. Hicaz’dan Hindistan’ýn Diyû-
bend þehrine, oradan Þam ve Beyrut’a
geçti. Seyahatleri esnasýnda Arapça ve
Farsça’sýný geliþtirdi. Gezip gördüðü med-
reselerde hayal kýrýklýklarý yaþadý, ezber ve
taklide dayalý eðitim sistemine karþý Ýslâ-
mî ilimlerde ýslah ve yenilik fikirlerinden
etkilendi.

1904 yýlýnda Rusya’ya dönerek Peters-
burg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne mi-
safir öðrenci olarak devam etti. Arkadaþý
Abdürreþid Ýbrahim’in çýkardýðý Ülfet (Pe-
tersburg, Aralýk 1905 – Haziran 1907) ve
et-Tilmîz adlý gazeteler yanýnda el-Islâh
(Kazan, Ekim 1907 – Temmuz 1909) ve el-
Asrü’l-cedîd (Uralsk, Ocak 1906 – Ocak
1907) gibi yenilikçi gazete ve dergilerde
Rusya müslümanlarýnýn siyasî faaliyetleri,
insan haklarý, mektep ve medreselerin ýs-
lahý gibi konularda yazýlar yayýmladý. 1905’-
ten itibaren Rusya’nýn Türk asýllý aydýnla-
rýnýn baþlattýðý siyâsî faaliyetlere aktif ola-
rak katýldý. Ocak 1906’daki II. kongrede
baþkâtip oldu. Aðustos 1906’da yapýlan
III. kongrede Rusya Müslümanlarý Ýttifaký
teþkilâtýnýn merkez komitesine seçildi.

1909 yýlý sonunda Orenburg’a taþýndý
ve oradaki Hüseyniye Medresesi’nde ders
vermeye baþladý. “Rahmet-i Ýlâhiyye” ad-
lý makalesinin Þûra dergisinde yayýmlan-
masý üzerine “kadimci” âlimlerin sert eleþ-
tirilerine mâruz kaldý ve 1910’da medre-
seden ayrýlarak Petersburg’a döndü. Ha-
zýrlamakta olduðu Tatarca Kur’an tercü-
mesini 1912’de bitirdiyse de bastýramadý.
1913 yýlýnda Petersburg’da Emanet Mat-
baasý’ný kurup Muhammed Ayaz Ýshakî
Ýdilli ile birlikte Ýl adýnda bir gazete çýkar-
maya baþladý. Bu dönemdeki yazýlarýnda,
arkadaþý Ziyâeddin Kemâlî ve Osmanlý ay-
dýný Celâl Nuri gibi Ýslâmiyet’te reform ya-
pýlmasýný isteyen kiþilerin görüþünü doð-
ru bulmadýðýný belirtti. 1914’te Mülâhaza
adlý eserini telif ederek Rýzâeddin b. Fah-
reddin’in din-dünya ayýrýmýný esas alan
fikirlerini eleþtirdi. Ona göre Batý dünya-
sýnda kiliseyi devletten, dini hayattan ko-
parmayý hedefleyen dinî -dünyevî þeklin-
deki ayýrým Ýslâm’ýn özüne uymamakta-
dýr.

1917’de yapýlan V. Umumi Rusya Müs-
lümanlarý Kongresi’nde erkek-kadýn eþit-

liðini savunan bir rapor sundu; ayrýca Rus-
ya’da yaþayan müslümanlarýn dinî ve mil-
lî hürriyetlerinin saðlanmasýyla ilgili bir
öneride bulundu. Ancak komünist idare-
ye yakýn olan Alimcan Ýbrahimov’un müs-
lümanlar için kültür, edebiyat ve idarî ba-
kýmdan ayrý birimlerin oluþturulmasý ve
buna göre belirli sýnýrlar içerisinde cum-
huriyetlerin kurulmasý teklifi kabul gördü.
1919-1920’de yurtlarýndan sürüldüðü için
Moskova’ya gelen Hint müslümanlarýna
destek olmaya çalýþtý. 1920 sonunda Bol-
þevik iþgalinin ardýndan Buhara’ya gitti ve
orada yapýlan kültürel yýkýma þahit oldu.
1921’de Sovyetler aleyhine çalýþtýðý iddia-
sýyla Taþkent’te tutuklandý ve on bir ay ha-
pis yattýktan sonra Leningrad’a dönüp ora-
daki büyük camide imamlýk yapmaya baþ-
ladý. Ýslâm Milletlerine adlý eserinin Ber-
lin’de yayýmlanmasý üzerine 1923’te tek-
rar üç ay süreyle tutuklandý, ardýndan üç yýl
süreyle Moskova’ya sürgüne gönderildi.

Mûsâ Cârullah, 1926’da Mekke’de yapý-
lan Umumi Dünya Müslümanlarý Kongresi
ile Kahire Hilâfet Kongresi’ne katýldý. 1927’-
de hacca ve oradan II. Hilâfet Kongresi’n-
de bulunmak üzere Kudüs’e gitti. Müslü-
man din âlimlerine karþý yapýlan baskýlarýn
artmasý yüzünden 1930 yýlý sonunda aile-
sini býrakýp Rusya’dan kaçtý, önce Afganis-
tan ve Hindistan’a, ardýndan Mýsýr’a gitti.
1932’de düzenlenen I. Türk Tarihi Kongre-
si’ne katýldý. 1933’te Berlin’e giderek Arap
harfli bir matbaa kurdu ve bazý eserlerini
yayýmladý. 1934 yýlýnda Ýran ve Irak’ta Þîa
üzerine araþtýrmalarda bulundu, Muhsin
el-Emîn gibi Þîa müctehidleriyle görüþtü.
Mýsýr’dan Hindistan’a ve oradan Japonya’-
ya gitti. 1938 sonuna kadar Tokyo’da kal-
dý. II. Dünya Savaþý’nýn baþlamasý üzerine
Japonya’dan ayrýlýp tekrar Hindistan’a geç-
ti. Ýngilizler tarafýndan Japon yanlýsý oldu-
ðu gerekçesiyle Hindistan’da tutuklandý.
Bir buçuk yýl hapis yattýktan sonra Bopal
þehrinde gözetim altýnda bulundurulmak
þartýyla serbest býrakýldý. Bu arada ilmî
faaliyetlerini sürdürdü; 1944-1946 yýllarý
arasýnda on eser yayýmladý. Hastalýðý se-
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bebiyle 1947’de Kahire’ye ve oradan Ýstan-
bul’a geçerek tedavi gördü. Türk vatan-
daþlýðýna kabul edildiyse de Ýstanbul’un
havasý kendisine iyi gelmediðinden tek-
rar Kahire’ye döndü. Mûsâ Cârullah, on
dokuz yýldan beri uzak kaldýðý ailesini gö-
remeden 25 Ekim 1949’da Kahire’de ve-
fat etti ve Afîfî’deki Hidîviyye Mezarlýðý’na
defnedildi.

Rusya müslümanlarý arasýnda ýslah ha-
reketinin öncülüðünü yapan Kursavî, Mer-
cânî ve Rýzâeddin b. Fahreddin gibi âlim-
lerden etkilenen Mûsâ Cârullah’ýn görüþ-
lerinde yer yer Selefî ve tasavvufî unsur-
lara rastlanmaktadýr. Yenileþmeyi savun-
masýna, ictihadýn lüzumuna inanmasýna
ve taklide karþý olmasýna raðmen Ýslâmi-
yet’in reforma ihtiyacý bulunmadýðýný vur-
gulamýþtýr. Mektep ve medreselerin ýsla-
hý, içtimaî, siyasî ve iktisadî yapýdaki ak-
saklýklarýn düzeltilmesi Mûsâ Cârullah’a
göre Rusya müslümanlarýnýn en önemli
meseleleridir. Medreselerde okutulan ders-
lerin gerçekte dinî ilimlerden uzak olduðu-
nu, kelâm ve mantýk gibi konularýn öne
çýkartýlýp Kur’an’ýn sosyal yönünün ihmal
edildiðini ileri sürmüþ ve hadis, tefsir, ta-
rih, tabii ilimler, matematik gibi derslerin
medreselerde okutulmasýnýn gerekli oldu-
ðunu söylemiþtir. Sosyal hayattan ve mo-
dern ilimlerden kopuk eðitimin yanlýþlýðý-
na iþaret eden Mûsâ Cârullah, medrese-
lerin ýslahýný kabul etmeyen Kadîmciler ve
sadece modern ilimlerin okutulmasýna ta-
raftar olan bir kýsým Cedîdciler’e karþý çýk-
mýþtýr.

Ýslâm hukuku çalýþmalarýna da önem
veren Mûsâ Cârullah, Ýslâm dünyasýndaki
gerilemenin temelinde ictihad serbestli-
ðinin ortadan kalkýp fikrî tembellik ve tak-
lidin yaygýnlaþmasýnýn yattýðýný söyler. Tak-
litten fýkýhçýlarý, Ýslâm akîdesine felsefe-
nin ve yabancý fikirlerin girmesinden ke-
lâmcýlarý sorumlu tutar. Ýslâmiyet’in akla
büyük önem verdiðini, farklý mezheplerin
de bu sebeple zuhur ettiðini, ancak son-
raki âlimlerin tutumu yüzünden bu fikrî
serbestliðin yok olduðunu belirterek mez-
hep taassubuna tepki gösterir. Ona göre
kelâm ilmi Ýslâmiyet’in ilk yýllarýndaki di-
namizminin kaybolmasýna sebep olmuþ,
müslümanlarýn zihinlerini gereksiz tartýþ-
malarla iþgal etmiþ, Ýslâmiyet’in sade ve
saf olan akîdesini karmaþýk hale getirmiþ-
tir. Bundan dolayý Kur’ân-ý Kerîm’i ve Hz.
Peygamber’in uygulamalarýný en iyi bilen
Selef’in tutumunu örnek almak en doðru
yoldur. Fýkýh ve kelâm eleþtirisine karþýlýk
tasavvufa deðer veren Mûsâ Cârullah ak-
lýn yanýnda keþfin de önemine inanýr ve

onun bir tür aklî bakýþ açýsý olduðunu söy-
ler. Tasavvufun hoþgörüsünü ve fikir hür-
riyeti gibi konularda müsbet yaklaþýmýný
takdir eder. Bununla birlikte imâm-ý mun-
tazar, gavs, kutub, evtâd, nücebâ, abdal
gibi tasavvufî kavramlarýn Ýslâmiyet’e son-
radan girdiðini belirterek ruhbaniyete dö-
nüþen tasavvuf anlayýþýný eleþtirir.

Kadýnlarýn sosyal hayatýn dýþýna itilme-
sini ve eðitimden mahrum býrakýlmasýný
þiddetle eleþtiren Mûsâ Cârullah, kadýnýn
Ýslâm’ýn ilk dönemindeki saygýnlýðýný tek-
rar kazanabilmesi için eðitime önem ve-
rilmesi ve hukukî güvencelerin saðlanma-
sý gerektiðini söyler. Mûsâ Cârullah dinler
tarihi araþtýrmalarýnýn önemine temas et-
miþ, dinlerden söz ederken birine hak, di-
ðerine bâtýl demekten sakýnmanýn ve her
dine saygý göstermenin gereðine inanmýþ-
týr. Rahmet-i Ýlâhiyye Bürhanlarý adlý
eserinde âhirette dâimî azabýn ilâhî rah-
mete uygun olmayacaðýný ve Allah’ýn mað-
firetinin herkesi kapsadýðýný söyler. Mus-
tafa Sabri Efendi bu görüþünden dolayý
onu eleþtirir. Bununla birlikte yenilikçi ola-
rak tanýmladýðý Mûsâ Cârullah’ýn Kur’ân-ý
Kerîm ve Hz. Peygamber hakkýnda çok
saygýlý bir dil kullandýðýný ve her þeyi Ba-
týlýlar’dan alan reformcularla bir tutula-
mayacaðýný belirtir (Yeni Ýslâm Müctehid-
lerinin Kýymet-i Ýlmiyyesi, s. 5-6). Ýdil -
Ural bölgesinin yetiþtirdiði önemli þahsi-
yetlerden biri olan Mûsâ Cârullah Rus kül-
türünü iyi bilen, bunun yanýnda Ýslâm dün-
yasýnýn içinde bulunduðu problemlerle ya-
kýndan ilgilenen, Ýslâmî yenileþme hareket-
lerinden haberdar ve Kur’an ilimlerine,
Ýslâm hukukuna, hadis ilmine vâkýf çok
yönlü bir âlim ve düþünürdür.

Sovyet yönetiminin Tatar müslüman
âlimlerine uyguladýðý baský ve sansür ne-
ticesinde Mûsâ Cârullah’ýn ismi de unut-
turulmaya çalýþýlmýþtýr. Buna raðmen fi-
kirleri sadece Rusya ile sýnýrlý kalmamýþ,
baþta Hindistan, Mýsýr ve Türkiye olmak
üzere çeþitli bölgelere yayýlmýþtýr. XX. yüz-
yýlýn sonuna doðru özellikle Tataristan’da
ve Türkiye’de hakkýndaki araþtýrmalar hýz
kazanmýþ, eserleri yayýmlanmaya baþlan-
mýþ ve sempozyumlarda fikirleri tartýþýl-
mýþtýr. Ahmet Kanlýdere ve Mehmet Gör-
mez tarafýndan yapýlan biyografi çalýþma-
larý dýþýnda (bk. bibl.) ölümünün 50. yýlý
münasebetiyle Türkiye Diyanet Vakfý ve
Ahmed Yesevî Üniversitesi, I. Uluslararasý
Mûsâ Cârullah Bigiyef Sempozyumu dü-
zelemiþ (Ankara, 6-7 Kasým 1999) ve teb-
liðleri basýlmýþtýr (Ankara 2002). Bunun
yanýnda Kazan’da tertiplenen I (8-11 Ha-
ziran 2001) ve II. (24-26 Haziran 2005)

Uluslararasý Volga-Ural Ýslâm Medeniyeti
sempozyumlarýnda Mûsâ Cârullah hakkýn-
da çeþitli bildiriler sunulmuþtur.

Eserleri. Mûsâ Cârullah’ýn tesbit edile-
bilen basýlmýþ eserlerinin sayýsý kýrk dört,
tercüme, þerh ve neþirlerinin sayýsý on beþ-
tir. Dil konusunda Gaspýralý Ýsmail’in yolu-
nu takip etmiþ ve Ýstanbul Türkçesi’ne ya-
kýn bir dil kullanmýþtýr. Birkaç Arapça risâ-
lesi dýþýnda 1905-1935 yýllarýnda kaleme
aldýðý önemli çalýþmalarýnýn hepsi Tatar
Türkçesi’yledir. 1935’ten sonra yazdýklarý
ise Arapça’dýr. Hâtun adlý kitabýnýn iç ka-
paðýnda ve Kahire’de 1935 yýlýnda basý-
lan Eyyâmü ¼ayâti’n-nebî, Ni¾âmü’t-
tašvîm fi’l-Ýslâm ve Ni¾âmü’n-nesîß
£inde’l-£Arab adlý eserlerinde annesine
nisbetle Ýbn Fâtýma imzasýný kullanmýþ-
týr. Baþlýca eserleri þunlardýr: 1. Târîhu’l-
Kur’ân ve’l-mesâhif (Petersburg 1905).
2. Umum Rusya Müslümanlarýnýn III.
Resmî Nedveleri (Kazan 1906). 3. Rusya
Müslümanlarý Ýttifakýnýn Programý
(Petersburg 1906). 4. Edebiyyât-ý Ara-
biyye ile Ulûm-i Ýslâmiyye (Kazan, ts.).
Medreselerin ýslahý hakkýnda olup bura-
larda okutulan dersler ve usûl-i kadîmin
niteliði konusunda bilgi içerir. 5. Tashîh-i
Resm-i Hatt-ý Kur’ân (Kazan 1909). Ka-
zan baskýsý Kur’an’lardaki hatalarýn düzel-
tilmesiyle ilgilidir. 6. Þeriat Niçin Rü’yeti
Ýtibar Etmiþ? (Kazan 1909 [?]). 7. Kavâ-
id-i Fýkhiyye (Kazan 1910). Hazýrlamayý
düþündüðü “Mecelle-i Ahkâm-ý Þer‘iyye”-
ye giriþ niteliðinde 201 maddelik fýkhî ku-
rallar listesidir. 8. Rahmet-i Ýlâhiyye
Bürhanlarý (Orenburg 1911). Mûsâ Câ-
rullah’ýn önemli eserlerinden biri olup bü-
yük yankýlar uyandýrmýþ, lehinde ve aley-
hinde pek çok yazý yazýlmýþtýr. 9. Ýnsan-
larýn Ak¢de-i Ýlâhiyyelerine Bir Nazar
(Orenburg 1911). Önceki esere yapýlan eleþ-
tiriler üzerine kaleme almýþtýr. Hikmet Ak-
pur, son iki eserle “Rahmet-i Ýlâhiyye Me-
selesi” baþlýklý makaleyi Evrensel Kurtu-
luþ adýyla (Ýstanbul 1991) Ömer H. Özalp,
adý geçen iki eserle Yeni Ýslâm Mücte-
hidlerinin Kýymet-i Ýlmiyyesi’ni Ýlâhî
Adalet ismiyle (Ýstanbul 1996) Türkiye
Türkçesi’ne çevirip yayýmlamýþlardýr. 10.
Uzun Günlerde Rûze (Kazan 1911). Eser-
de kuzey bölgelerinde namaz ve oruç, ay-
rýca ictihad, Hz. Âdem’in yaratýlýþý, Zülkar-
neyn, taklidin zararlarý, akýl hürriyeti, ký-
yas ve nesih meseleleri ele alýnmýþtýr. 11.
Halk Nazarýna Bir Nice Mesele (Kazan
1912). Ýslâm dünyasýnýn gerileme sebep-
leri, iman ve amel iliþkisi, Kur’an tercüme-
si vb. konularla ilgilidir. 12. Büyük Mev-
zularda Ufak Fikirler (Petersburg 1914).

zenlemiş (Ankara, 6-7 Kasım 1999) ve teb-
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Ziyâeddin Kemâlî’nin Dînî Tedbirler adlý
eserini (Ufa 1913) ve tasavvuf karþýtý gö-
rüþlerini eleþtiren bir çalýþmadýr. 13. Mü-
lâhaza (Petersburg 1914). Müellif bu ese-
rinde Rýzâeddin b. Fahreddin’in Dinî, Ýç-
timâî Meseleler adlý kitabýný eleþtirmek-
te ve ayrýca borç ve ribâ konusuna temas
etmektedir. 14. Islâhat Esaslarý (Peters-
burg 1915). Mûsâ Cârullah’ýn en önemli
eseri olup Rusya müslümanlarýnýn 1904
yýlýndan sonra baþlayan siyasî hareketle-
ri konusundadýr. 15. Zekât (Petersburg
1916). Þûra dergisinde tefrika edilen ma-
kalelerinden oluþan kitap faiz, ribâ ve ban-
ka meselelerini ele almaktadýr. 16. Þeriat
Esaslarý (Petersburg 1917). Fýkýh usulü,
ictihad meselesi, mezheplerin ortaya çýký-
þý, kadýn haklarý ve tesettüre dairdir. Ha-
tice Görmez tarafýndan Türkiye Türkçesi’-
ne çevrilerek Ýslâm Þeriatýnýn Esaslarý:
Deðiþkenler ve Sabiteler adýyla yayým-
lanmýþtýr (Ankara 2002). 17. Ýslâm Mil-
letlerine (Berlin 1923). Komünizm ideo-
lojisine cevap vermek maksadýyla Ýslâm
esaslarýna dayanýlarak yazýlmýþ bu eser
önce Sebîlürreþâd dergisinde (Ýstanbul
1923-1924), daha sonra Ýbrahim Maraþ ve
Seyfettin Erþahin tarafýndan Ýslâm’ýn
Elifbâ’sý adýyla neþredilmiþtir (Ankara
1997). 18. Müskirat Meseleleri (Ýstan-
bul 1927). Ferhat Koca tarafýndan Latin
harfleriyle yayýmlanmýþtýr (Ankara 2003).
19. Kur’ân-ý Kerîm Âyet-i Kerîmeleri-
nin Mûciz Ýfadelerine Göre Ye’cûc
(Berlin 1933). 20. Hâtun (Berlin 1933).
Tesettür, kadýn-erkek eþitliði, çok evlilik,
talâk, kadýnlarýn þahitliði ve mirastaki
durumlarýyla ilgili bir çalýþma olup gele-
neksel yaklaþýmlarý eleþtirmektedir. Meh-
met Görmez eseri Türkiye Türkçesi’ne çe-
virerek ayný adla neþretmiþtir (Ankara
1999). 21. el-Veþî£a fî naš²i £ašåßidi’þ-
Þî£a (Kahire 1935, 1403). Abdülhüseyin
Þerefeddin el-Mûsevî bu esere Ecvibet-i
Mesâil-i Cârullâh (Necef 1935) adýyla bir
reddiye yazmýþtýr. 22. Øa¼îfetü’l-ferâßi²
(Bhopal 1944). 23. Øarfü’l-Æurßâni’l-Ke-
rîm (Bhopal 1944). 24. ¥urûfü evâßili’s-
süver (Bhopal 1944). 25. Tertîbü’s-sü-
veri’l-kerîme ve tenâsübühâ fi’n-nü-
zûli ve fi’l-me½â¼if (Bhopal 1944). 26.
Kitâbü’s-Sünne (Bhopal 1945). Hint alt
kýtasýnda Ehl-i Kur’ân (Kur’âniyyûn) diye
bilinen, hadisleri aslî kaynak olarak kabul
etmeyen âlimlerin görüþlerini eleþtiren
bir eserdir. Mehmet Görmez tarafýndan
Türkiye Türkçesi’ne çevrilip ayný adla ya-
yýmlanmýþtýr (Ankara 1998). Mûsâ Cârul-
lah’ýn Tatarca bir Kur’an tercümesi oldu-
ðu bilinmekteyse de eserin âkýbeti hak-
kýnda bilgi yoktur.

Mûsâ Cârullah’ýn tercümeleri, þerh ve
neþirleri de þunlardýr: Tercümeleri. Ruj-
kov, Ýlimde Kuvvet (Petersburg 1905);
Ebü’l-Alâ el-Maarrî, el-Lüzûmiyyât (Ka-
zan 1907; eserin baþýnda Maarrî’nin haya-
týyla ilgili geniþ bir giriþ vardýr); Dîvân-ý
Hâfýz (Kazan 1910). Þerhleri ve Neþirleri.
Kasým b. Fîrruh eþ-Þâtýbî’nin eþ-Þâ¹ýbiy-
ye (Kazan 1907), £Aš¢le (Kazan 1908) ve
Nâ¾ýmetü’z-zehr (Orenburg 1910) adlý
eserlerinin þerhleriyle birlikte neþri; Ýbrâ-
him b. Mûsâ eþ-Þâtýbî’nin el-Muvâfašåt
(Kazan 1909), Ýbn Hacer el-Askalânî’nin
ÝfâŠâtü’l-kirâm (Kazan 1909) ve Nüz-
hetü’n-na¾ar fî tav²î¼i NuÅbeti’l-fiker
(Orenburg 1910) adlý eserlerinin þerhi; Ýb-
nü’l-Cezerî’nin ªayyibetü’n-neþr fî šýrâß-
âti’l-£aþr adlý eserinin þerhi (Kazan 1912),
Muhammed Zâhir Bigiyef’in Mâverâün-
nehr’de Seyahat (Kazan 1908); Ýmam
Mâlik’in el-Muva¹¹aß (1909 [?]), Ahmed b.
Emîn eþ-Þinkýtî’nin ed-Delîlü’½-½arî¼ fî
nüzûli’l-Mesî¼ (Kazan 1909), Abdürreþid
Ýbrahim’in Tarihin Unudulmuþ Sahife-
leri (Berlin 1933) ve Ubeydullah Sindî’nin
Ýlhâmü’r-Ra¼mân fî tefsîri’l-Æurßân
(Karaçi 1944) adlý eserleri.
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MÛSÂ ÇELEBÝ

(ö. 816/1413)

Fetret devrinde
saltanat mücadelesinde bulunan

Osmanlý þehzadesi.
˜ ™

Osmanlý Hükümdarý Yýldýrým Bayezid’in
en küçük oðludur. Babasýnýn saðlýðýnda
Rumeli’de akýncý beyliði yaparak birçok sa-
vaþta bulunduðu belirtilir. Ankara Sava-

þý’na (804/1402) kardeþleri Mehmed, Sü-
leyman, Îsâ ve Mustafa ile birlikte katýldý.
Osmanlý kuvvetlerinin savaþý kaybetmesi
üzerine babasýyla birlikte Timur’a esir düþ-
tü. Timur’un Bayezid’in ölümünün ardýn-
dan onu serbest býraktýðý ve kendisine
Bursa ile civarýnýn emirliðini verdiði, ayrý-
ca Akþehir’de bulunan babasýnýn naaþýný
Bursa’ya götürmesini istediði ifade edilir.
Osmanlý kaynaklarýnda, Bursa-Karesi ara-
sýnda Mûsâ Çelebi ile Bursa’ya hâkim olan
kardeþi Îsâ Çelebi’nin mücadeleye giriþ-
tikleri ve bu mücadelede Mûsâ’nýn baþa-
rýlý olduðu, ancak Timur’un Anadolu’dan
ayrýlmasý üzerine Îsâ Çelebi’nin yeniden
Bursa’yý ele geçirdiði belirtilir. Ayný kay-
naklar Mûsâ’nýn bundan sonraki faaliyet-
leri hakkýnda karýþýk bilgiler verir. Bazý kay-
naklarda ise Mûsâ’nýn Timur tarafýndan
Germiyan Beyi Yâkub’un yanýna gönderil-
diði, Bursa’ya hâkim olan Mehmed Çele-
bi’nin babasýnýn cenazesiyle birlikte Mû-
sâ’yý ondan istediði, Yâkub Bey’in de Mû-
sâ’yý Mehmed’in himayesine verdiði ifade
edilir (Neþrî, II, 429). Muhtemelen Mûsâ
Çelebi 1403-1406 yýllarý arasýnda kardeþi
Mehmed Çelebi’nin yanýnda bulunmuþtur.

Çelebi Mehmed, aðabeyi Emîr Süleyman
ile yaptýðý mücadele sýrasýnda Mûsâ’yý ser-
best býrakýnca Mûsâ, Karamanoðlu ve Can-
daroðlu ülkesinde Süleyman’a karþý müt-
tefikler aradý. Daha sonra Sinop’tan ge-
miye binerek Eflak’a geçti ve baþta Voy-
voda Mircea olmak üzere Eflak ileri gelen-
lerince iyi karþýlandý. Rumeli beyleriyle ti-
marlý sipahilerinin kendisini destekleme-
siyle gücü arttý. Eflak kuvvetlerinin de yar-
dýmýyla Yanbolu’da Emîr Süleyman’a tâbi
Rumeli beylerbeyine karþý büyük baþarý
kazandý (8 Þevval 812 / 13 Þubat 1410).
Edirne’yi aldý, Gelibolu’ya kadar indi. O sý-
rada Anadolu’da bulunan Emîr Süleyman
hemen Rumeli’ye hareket etti. Bizans Ým-
paratoru II. Manuel Palaiologos’un yardý-
mýyla boðazý geçti ve 15 Haziran 1410’-
da Mûsâ Çelebi’yi Kosmidion’da (Hasköy)
yendi. Bunun üzerine Mûsâ müttefiki Sýrp
Despotu Stephan Lazareviç’in yanýna çe-
kildi. Ardýndan Rumeli’de yine mücadele-
sini sürdürdü. Yanbolu ve Çirmen orman-
larýnda çete savaþlarý yaptý. Ancak Emîr
Süleyman’a temmuz ayýnda tekrar yenildi.
Ertesi yýl Edirne yakýnlarýnda kardeþine
ait kuvvetleri maðlûp ettikten sonra þeh-
re girdi. Ýstanbul’a kaçmak isteyen Emîr
Süleyman’ý yakalatarak ortadan kaldýrdý ve
burada hükümdarlýðýný ilân etti (22 Þev-
val 813 / 17 Þubat 1411).

Rumeli’deki timarlý sipahilerle sancak
beyleri Mûsâ Çelebi’ye itaat arzetti. Mûsâ


