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Çelebi adýna para bastýrýldý (813 tarihli pa-
rasý mevcuttur). Emîr Kör Þah Melik’i ve-
zir, Simavna Kadýsý Oðlu Þeyh Bedreddin’i
kazasker, Mihaloðlu Mehmed Bey’i bey-
lerbeyi tayin etti. Venedik Cumhuriyeti ile
çevredeki diðer prensliklerle anlaþmalar
yaptý. Bu arada Emîr Süleyman’ýn öldü-
rülmesinin ardýndan Sýrp despotu, Mûsâ’-
nýn hâkim olduðu topraklara asker gön-
derip yaðmalamada bulunmuþ, Bizans im-
paratoru da rehin tuttuklarý Süleyman Çe-
lebi’nin oðlu Orhan’ý mücadeleye katýlma-
sý için serbest býrakmýþtý. Bu durum kar-
þýsýnda Mûsâ Çelebi, Sýrp Despotu Step-
han Lazareviç üzerine yürüyerek ona ait
birçok kaleyi ele geçirdi. Daha sonra 1411
sonbaharýnda ansýzýn Ýstanbul önlerine
gelip þehri kuþattý, fakat bundan bir so-
nuç alamadý. Bunda, yanýnda bulunan va-
salý George Brankovi@’in Bizans imparato-
runa katýlmasý ve Rumeli beylerinden ba-
zýlarýnýn (Mihaloðlu ve Çandarlý Ýbrâhim
gibi) Çelebi Mehmed’in yanýna kaçmalarý
önemli rol oynadý. Ayrýca Bizans donanma-
sý da Yassýada yakýnlarýnda Osmanlý filo-
sunu bozguna uðratmýþtý.

Mûsâ’nýn geri çekilmesi üzerine Bizans
imparatoruyla anlaþan Çelebi Mehmed Ru-
meli’ye geçti. Çatalca civarýnda bulunan
Ýnceðiz’deki ilk karþýlaþmada Mûsâ Çelebi
baþarýlý oldu (815/1412 baharý). Fakat sa-
vaþýn ardýndan kendisine baðlý olan beyle-
rin bazýlarý Paþa Yiðit ve Mihaloðlu dahil
Stephan Lazareviç’in yanýna kaçtý. Bunlar
Sýrp güçleriyle Mûsâ’nýn idaresindeki yer-
leri yaðmaladý. Ayný yýlýn sonbaharýnda Çe-
lebi Mehmed, Mûsâ’ya karþý II. Manuel’in
yardýmýyla yeniden boðazý geçtiyse de kö-
tü hava þartlarý ve taþan nehirlerin yollarý
kesmesi yüzünden geri döndü. Mûsâ, Ru-
meli’de Sýrp despotuna karþý harekete ge-
çerek otoritesini tesis etmeye çalýþtý. Sof-
ya’dan yola çýkýp (1413 yýlý baþý) Novober-
da’yý kuþattý. Sýrbistan’daki pek çok þehir
ve kaleyi ele geçirdi. Oradan Arnavutluk’a
geçti. Ardýndan Selânik’teki Orhan’ýn üze-
rine yürüdü. Buradaki bazý yerleri yað-

malayýp Edirne’ye geldi. Sýrp despotu, Mû-
sâ’nýn faaliyetleri karþýsýnda Çelebi Meh-
med’e elçi gönderdi. Kendisinin Sýrp, Ma-
car ve Bosna güçleriyle Mûsâ’ya karþý yü-
rüyeceðini, onun da doðudan harekete
geçmesini istedi. Mehmed Çelebi 1413
yýlý yazýna doðru Rumeli’ye geçti. Paþa Yi-
ðit, Evrenos, Barak ve Sinan beyler ona
katýldý. Yanýndaki beylerin kendisinden ay-
rýldýðýný gören Mûsâ Çelebi önce Zaðra’ya,
oradan Filibe civarýndaki Deðirmendere’-
ye çekilmek zorunda kaldý. Çamurluova
mevkiine geldiði sýrada beraberinde az
sayýda yeniçeri kalmýþtý. Burada kardeþi-
ne karþý son mücadelesini verdi; ancak
baþarýlý olamadý ve yaralý vaziyette Ef-
lak’a kaçmak isterken Mehmed Çelebi’-
nin adamlarý tarafýndan yakalanarak boð-
duruldu (5 Rebîülâhir 816 / 5 Temmuz
1413). Naaþý Bursa’ya getirilip babasýnýn
türbesine defnedildi.

Þeyh Bedreddin menâkýbnâmesine gö-
re Mûsâ Çelebi adalet ve hoþgörü ile hü-
küm süren bir sultandýr. Mûsâ Çelebi’nin
etrafýna toplanan zümreler göz önüne alýn-
dýðýnda onun Rumeli uç beylerinin savaþ-
çýlarýna ve yerleþik Ýslâmî kalýplarýn dýþýn-
da dinî anlayýþa sahip gruplara dayandýðý
anlaþýlýr. Dukas’ýn þehzadenin taraftarla-
rýnýn Tuna boyundaki Türkler olduðunu be-
lirtmesi ilginçtir. Þeyh Bedreddin ile olan
münasebeti dinî ideolojisinin mahiyetini
de ortaya koyar. Menâkýbnâmedeki kayýt-
lar ikisi arasýndaki baða dair bazý önemli
bilgiler saðlar. Buna göre þeyhle sultan
arasýnda müridlik söz konusudur. Mûsâ’-
nýn onu kazasker yapmasý müridinin þey-
he karþý duyduðu mânevî baðlýlýða dayan-
dýrýlýr. Aslýnda Mûsâ Çelebi’nin bir bakýma
Rumeli’deki taraftarlarýný bu mânevî güç
sayesinde yanýnda tutma eðilimi içinde
olduðu söylenebilir. Menâkýbnâmede onun
iktidardan düþürülüp kardeþi tarafýndan
öldürülmesi “takdîr-i kazâ” þeklinde yorum-
lanýr.
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Mûsâ b. Ebi’l-Âfiye b. Ebî Bâsil
b. Ebi’d-Dahhâk el-Miknâsî

(ö. 326/938)

Fâtýmîler’in ve Endülüs Emevîleri’nin
Fas valiliðini yapan Miknâse emîri.

˜ ™

Berberî Miknâse kabilesinin Maðrib-i
Aksâ’da Tâzâ, Tesûl, Melviye ve Melîle (Me-
lilla) þehirleri civarýnda yaþayan kollarý, III.
yüzyýlýn sonlarýnda (X. yüzyýlýn baþlarý)
Mesâle b. Habbûs ve amcasýnýn oðlu Mû-
sâ b. Ebü’l-Âfiye tarafýndan yönetiliyordu.
Fas Ýdrîsî hükümdarlarýyla anlaþmazlýða
düþen bu iki lider 297’de (909) Ýfrîkýye’de
(Tunus) kurulan Fâtýmîler’e tâbi oldu. Ha-
life Ubeydullah el-Mehdî tarafýndan Tâ-
hert ve Maðrib-i Evsat valiliðine getirilen
Mesâle b. Habbûs büyük bir ordunun ba-
þýnda Fas üzerine gönderildi. Maðlûp ede-
rek vergiye baðladýðý Ýdrîsî Emîri IV. Yah-
yâ’ya yalnýz Fas þehrini býrakan Mesâle,
bölgeden ayrýlýrken ele geçirdiði diðer yer-
lerin idaresini fetihlerinde kendisine yar-
dýmda bulunan Tesûl ve Tâzâ Emîri Ýbn
Ebü’l-Âfiye’ye verdi (305/917-18).

Maðrib-i Aksâ’yý bütünüyle hâkimiyeti
altýna almak isteyen Mûsâ, IV. Yahyâ’yý bu-
na engel olarak görüyordu. Mesâle’nin böl-
geye ikinci geliþinde (309/921-22) Fas’taki
Ýdrîsî yönetimine son verilmesini ve Yah-
yâ’nýn Âlkây’a (Lucai) sürgün edilmesini
saðladý. Mesâle, Fas’ý doðrudan Fâtýmî-
ler’e baðlayýp valiliðine Reyhân el-Kutâ-
mî’yi tayin etti. Mûsâ, Mesâle’nin Ýfrîkýye’-
ye dönmesinden üç ay kadar sonra Ýdrîsî
ailesinden Hasan b. Muhammed el-Hac-
câm’ýn bir isyanla Fas’ta yönetimi ele ge-
çirmesi üzerine (310/922) arzusuna ulaþ-
makta yeni bir engelle karþýlaþtý. Haccâm’a
yenildiyse de mücadeleyi býrakmadý ve iki
yýlda gücünü yeniden topladý. Bu arada
Magrâve kabilesiyle girdiði bir savaþta öl-
dürülen Mesâle’nin kontrolünden kurtul-
muþ olarak tekrar Haccâm’ýn karþýsýna çýk-
tý ve onu yenip Fas’a çekilmek zorunda
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býraktý. Haccâm’ýn vekili kendisine ihanet
edip tutuklayýnca onun davetiyle þehre gi-
rerek Fâtýmîler adýna yönetimi eline aldý
(313/925); daha sonra da üç yýl içinde Þâ-
le ve Asîlâ baþta olmak üzere Ýdrîsîler’e ait
merkezlerin büyük kýsmýný zaptetti. 317’-
de (929) mücadeleyi sürdüren Ýdrîsî kuv-
vetlerini Rif daðýndaki Hacerünnesr Kale-
si’nde kýstýran Mûsâ, kuþatma altýna aldý-
ðý kaleyi fethedemeyince bir miktar asker
býrakarak oradan ayrýldý. Bu sýrada, üç yýl
önce Kuzey Afrika’daki Fâtýmî yayýlmasýna
karþý harekete geçip 314’te (926) Tanca
ve Melîle’yi ele geçiren Endülüs Emevî Hü-
kümdarý III. Abdurrahman, Þiî Fâtýmîler’e
bir tepki olarak halife ve emîrü’l-mü’mi-
nîn unvanýný aldý ve Kuzey Afrika’nýn ma-
hallî emîrlerini kendisine itaate çaðýrdý. Ýlk
önce de Zenâte kabilelerinin yaþadýðý böl-
gede Mûsâ’dan daha etkili durumda bu-
lunan Magrâve Emîri Muhammed b. Ha-
zer onun hâkimiyetini tanýdý. Mûsâ, III.
Abdurrahman’ýn bölgede daha güçlü du-
ruma geldiðini görerek ayný yýl içinde Fâ-
týmîler’den ayrýlýp elinde tuttuðu Maðrib-i
Aksâ’nýn kuzeyinde ve Maðrib-i Evsat’ýn
geniþ bir alanýnda hutbeyi onun adýna
okuttu (317/929).

318 (930) yýlýnda oðlu Medyen’i Maðrib-i
Aksâ valiliðine tayin ettikten sonra Alen-
kûr üzerine giderek Benî Sâlih Emirliði’ni
ortadan kaldýran Mûsâ, Endülüs Emevîle-
ri’ne sadakatini göstermek amacýyla Fâtý-
mîler’e baðlý kalmayý sürdüren Ýdrîsî emîr-
lerine karþý seferler düzenledi. Önce Tilim-
sân Emîri Hasan b. Ebü’l-Ayþ’ý oradan çý-
kardý ve sýðýndýðý Arþgûl adasýnýn fethi
için III. Abdurrahman’dan yardým istedi;
ancak Endülüs’ten gönderilen gemilerle
birlikte gerçekleþtirdiði kuþatmadan bir
sonuç alamayýp geri döndü (319/931). Bu
sýrada Sebte (Ceuta) emîri, III. Abdurrah-
man’a itaat ettiðini açýkladý. Sebte’ye ye-
ni bir vali tayin eden III. Abdurrahman ora-
da kuvvetli bir deniz üssü kurulmasý için
emir verdi. Bölgedeki hâkimiyetini tehdit
eden bu geliþmeler üzerine Fâtýmî Halife-
si Ubeydullah el-Mehdî, Mûsâ’ya karþý Mik-
nâse emîrlerinden Tâhert Valisi Humeyd
b. Yesâl kumandasýnda bir ordu gönder-
di, aðýr bir hezimete uðrayan Mûsâ, Te-
sûl’a çekilmek zorunda kaldý. Savaþýn ar-
dýndan Fas’a yönelen Humeyd, Mûsâ’nýn
oðlu Medyen’in korkudan terkettiði þeh-
ri ele geçirdi ve yeni bir vali tayin ettikten
sonra Ýfrîkýye’ye döndü. Bu arada, üç yýl-
dan beri Hacerünnesr Kalesi’nde kuþatma
altýnda tutulan Ýdrîsîler de cesaretlenerek
Mûsâ’nýn býraktýðý kuvvetleri püskürtüp
bölgeye gelen Fâtýmî birliklerine katýldýlar
ve onlarýn desteðiyle Fas þehri hariç ata-

larýna ait topraklarýn büyük bir bölümünü
geri aldýlar.

322’de (934) Ubeydullah el-Mehdî’nin
vefatý üzerine Fâtýmî valisini öldürüp Fas’a
hâkim olan Ahmed b. Bekir el-Cüzâmî ta-
rafýndan çaðýrýlan Mûsâ bölgeyi tekrar En-
dülüs Emevîleri adýna yönetmeye baþladý.
Ancak ertesi yýl yeni halife Kaim-Biemril-
lâh’ýn gönderdiði ve Ýdrîsî emîrlerinin de
desteklediði Meysûr kumandasýndaki Fâ-
týmî ordusuyla savaþý göze alamayýp Âl-
kây Kalesi’ne sýðýndý; sonra da sahraya kaç-
mak zorunda kaldý. Bu maðlûbiyet Mûsâ’-
nýn hâkimiyetine aðýr bir darbe vurduysa
da Ýbn Haldûn onun Meysûr’un Ýfrîkýye’ye
dönmesinin ardýndan 325 (937) yýlýnda
Tilimsân’ý aldýðýný ve Maðrib-i Aksâ’da gü-
cünü tekrar arttýrdýðýný söyler (el-£Ýber, VI,
178). Ancak Mûsâ’nýn elinde bundan sonra
sadece Âkersîf (Garsîf) ve Alenkûr þehirle-
rinin kaldýðý rivayetleri de vardýr (Ýbn Ebû
Zer‘, s. 86). Mûsâ Þevval 326’da (Aðustos
938) vefat etti, 328 (940) veya 341’de
(952-53) öldüðü de rivayet edilir. Mûsâ’-
nýn hânedaný Yûsuf b. Tâþfîn tarafýndan
ortadan kaldýrýlýncaya kadar (445/1054)
devam etmiþtir (a.g.e., a.y.).
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MÛSÂ ÝZNÝKÎ

(ö. 838/1434-35 [?] )

Osmanlý âlimi.
˜ ™

Künyesi Ebü’l-Fazl, babasýnýn adý Hacý
Hüseyin, dedesinin adý Îsâ’dýr. Eserlerin-
deki Ýznikî nisbesinden ve iliþkide bulun-
duðu âlimlerle devlet adamlarýndan hare-

ketle Ýznik’te doðduðu, eðitimini burada
tamamladýðý ve ilmî faaliyetlerini Bursa
çevresinde yürüttüðü söylenebilir. Rûmî
ve Sûfî nisbeleriyle de anýlmýþtýr. Aralarýn-
da Çandarlý Ýbrâhim Paþazâde Mehmed,
Timurtaþ Paþazâde Umur Bey ve Emîr Sul-
tan’ýn yer aldýðý bazý devlet adamlarýndan
ilgi görmüþtür. Mûsâ Ýznikî’nin vefat tari-
hi kaynaklarda 833 (1430), 838 olarak ve
850 civarý (1446) þeklinde verilmektedir.
Enfesü’l-cevâhir adlý eserinin müellif hat-
tý sayýlan nüshasýnda kitabýn 838 (1434-35)
yýlýnda telif edildiðine dair bilgi dikkate
alýndýðýnda ölüm tarihinin en erken 838
(1434-35) olabileceði anlaþýlýr (Özdemir, s.
12, 21). Kabri Ýznik’te bulunmakla birlik-
te yeri bilinmemektedir. Mûsâ Ýznikî’nin
eserleri kendisinin tasavvufî bir kiþiliðe sa-
hip olduðunu göstermektedir. Onun Türk-
çe’nin bir ilim dili olmasý için çalýþanlar ara-
sýnda önemli bir yeri vardýr.

Eserleri. A) Telif Eserleri. 1. Münebbi-
hü’r-râkýdîn. Tasavvuf ve ahlâka dair olan
eser sade bir Türkçe ile yazýlmýþ olup Ta-
rama Sözlüðü için taranan eserler ara-
sýnda yer almýþ ve Türk Dil Kurumu’nun
70. kuruluþ yýl dönümü anýsýna Paþa Yavu-
zarslan’ýn tahkikiyle neþredilmiþtir (I-II,
Ankara 2002). 2. Kitâbü’l-Mi£râc. Süley-
maniye Kütüphanesi’nde nüshalarý olan bu
Arapça eser (Denizli, nr. 316/2; Yazma Ba-
ðýþlar, nr. 1277/3) Hikmet Özdemir tara-
fýndan Mi’raç adýyla Türkçe’ye çevrilmiþ-
tir (Ýstanbul 1984).

B) Tercümeleri. 1. Terceme-i Tefsîr-i
Ebü’l-Leys. Ebü’l-Leys es-Semerkandî’-
nin Tefsîrü’l-Æurßâni’l-Kerîm adlý eseri-
nin tercümesidir. Ýznikî’nin böyle bir ter-
cümesinin olduðu kabul edilmekteyse de
kütüphanelerde ona nisbetle yer alan nüs-
halarýn (bu nüshalar için bk. Özdemir, s.
75-97) hemen tamamýnýn Ahmed-i Dâî’-
ye ait olduðu ileri sürülmüþtür (Ertaylan,
s. 146; Demir, s. 477). Diðer taraftan bazý
nüshalarý inceleyerek Terceme-i Tefsîr-i
Ebü’l-Leys ile Enfesü’l-cevâhir’in ayný
eser olduðunu söyleyen müellifler de var-
dýr (Hüsnü, III [1935], s. 180 vd.). Mûsâ Ýz-
nikî’ye nisbetle Ebü’l-Leys es-Semerkan-
dî Tefsirinin Tercümesi adýyla týpkýbasým
olarak yayýmlanan nüshanýn da (I-II, Ýstan-
bul 1983) ona aidiyeti þüphelidir. Mehmet
Karadeniz bu eseri sadeleþtirerek Tefsî-
rü’l-Kur’ân ismiyle neþretmiþtir (I-VI, Ýs-
tanbul 1993). 2. Enfesü’l-cevâhir. Ali b.
Muhammed el-Hâzin’in Lübâbü’t-teßvîl
fî me£âni’t-tenzîl adlý tefsirinin tercüme-
sidir. Hikmet Özdemir’e göre Enfesü’l-ce-
vâhir, Ebü’l-Leys es-Semerkandî ile Hâ-


