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MUÝZ b. BÂDÎS

kendi baþýna hareket etmeye baþlayan ve
devlet gelirlerini yedi yýldýr elinde tutan ve-
ziri Ebû Abdullah Muhammed’i idam et-
tirip mallarýna el koydu (7 Rebîülâhir 413 /
10 Temmuz 1022); yerine Ebü’l-Behâr Ýbn
Halûf’u getirerek üzerinde baský hisset-
mediði bir yönetim ortamý oluþturdu.

Muizz’in hükümdarlýðýnýn otuz beþ yýlý
bazý iç karýþýklýklar yaþanmakla birlikte ge-
nelde baþarýlý geçti ve ülkede refah düze-
yi yükseldi. Ancak çoðunluðu Mâlikî mez-
hebine mensup olan halk Þiî hâkimiyetini
benimsemiþ deðildi. Ülkenin içinde bulun-
duðu þartlarý dikkate alan Muiz, Fâtýmî
hilâfetinin özellikle Vezir Ebü’l-Kasým Ali
b. Ahmed el-Cercerâî’nin ölümünün ardýn-
dan zayýfladýðý dönemde Abbâsî Halifesi
Kaim-Biemrillâh’ýn adýna hutbe okutmaya
baþladý (441/1049 veya 443/1051). Bunun
üzerine Fâtýmî Halifesi Müstansýr-Billâh,
Muizz’i cezalandýrmak için Benî Hilâl ve
Benî Süleym Arap kabilelerini Kuzey Afri-
ka’ya göç ettirdi. Doðudan gelen Benî Hi-
lâl’in topraklarýný istilâsý sýrasýnda Muiz çok
zor günler yaþadý. O yýllarda ülkede görü-
len salgýn hastalýk, kuraklýk ve kýtlýk nüfu-
sun büyük oranda azalmasýna ve ekono-
mik açýdan ciddi kayýplara sebep olduðun-
dan Hilâlî yayýlmasýna karþý konulamadý.
Özellikle 11 Zilhicce 443 (14 Nisan 1052) ta-
rihinde Kabis ile Kayrevan arasýndaki Hay-
deran’da meydana gelen savaþta Muiz aðýr
bir yenilgiye uðradý ve beþ yýldan beri Hi-
lâlîler’in ablukasý altýnda bulunan Kayre-
van’da daha fazla kalamayacaðýný anlaya-
rak oðlu Temîm’in valilik yaptýðý Mehdiye’-
ye gitti (27 Þâban 449 / 29 Ekim 1057). Mu-
izz’in ayrýlmasýndan sonra Kayrevan bede-
vî Araplar tarafýndan yaðmalandý ve sahil
þeridi hariç ülkenin tamamý Benî Hilâl’in
eline geçti. Hilâlî istilâsýnýn etkilerini en
aza indirmek isteyen Muiz, 446 (1054-55)
veya 449 (1057) yýlýnda tekrar Fâtýmî ha-
lifesi adýna hutbe okutmak zorunda kaldý.
24 Þâban 454 (2 Eylül 1062) tarihinde de
Kayrevan’da vefat etti. 

Çocuk yaþta babasýndan ciddi problem-
leri olan bir yönetim devralan Muiz, bun-
larýn üstesinden gelmeye çalýþtýðý kýrk al-
tý yýllýk emirlik döneminde halkýný refaha
kavuþturup baþlýca þehirleri görkemli ya-
pýlarla süslemiþse de öldüðünde oðlu Te-
mîm’e halký yoksulluk içinde bulunan,
topraklarý bölünüp parçalanmýþ bir ülke
býrakmýþtýr. Ayný zamanda edip ve þair
olan ve kendisine £Umdetü’l-küttâb ve
£uddetü ×evi’l-elbâb adlý bir eser nis-
bet edilen Muiz, Kazzâz, Ebû Ýshak el-
Husrî, Ýbn Reþîk el-Kayrevânî, Ýbn Þeref
el-Kayrevânî, Ýbnü’r-Rakýk ve Ebû Ýmrân

el-Fâsî gibi þair, edip ve âlimleri himaye
etmiþ, özellikle hocasý þair ve astronomi
âlimi Ali b. Ebü’r-Ricâl’e büyük saygý gös-
tererek ona sarayýnda müneccimlik ve
vezirlik görevleri vermiþtir. Kaynaklarda
güzel ahlâklý, kan dökmekten hoþlanma-
yan, mütevazi, yumuþak kalpli ve cömert
bir kiþi olarak nitelendirilen Muiz b. Bâ-
dîs, Mansûriye yakýnýnda inþa ettirdiði ve
Hîre Hükümdarý Nu‘mân b. Münzir’in sa-
rayýndan hareketle Havarnak adýný verdiði
görkemli sarayý ile ün kazanmýþtýr.
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Ebû Temîm el-Muiz -Lidînillâh
Mead b. Ýsmâîl b. el-Kåim-Biemrillâh

Muhammed el-Fâtýmî
(ö. 365/975)

Fâtýmî halifesi
(953-975).
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11 Ramazan 319’da (27 Eylül 931) Fâ-
týmîler’in baþþehri Mehdiye’de doðdu. Ha-
life Mansûr-Billâh’ýn oðludur. Dedesi Ka-
im-Biemrillâh eðitimiyle bizzat meþgul ol-
du ve sarayda iyi bir eðitim gördü. Man-
sûr-Billâh’ýn veliaht tayin edip saðlýðýnda
halktan biat aldýðý Muiz-Lidînillâh, 29 Þev-
val 341’de (19 Mart 953) veya 7 Zilhicce’-
de (25 Nisan) hilâfet makamýna geçti. Er-
tesi yýl isyancý Hevvâre kabilesini ve diðer
kabilelerden bazý âsileri itaat altýna aldý.
Devlet erkânýný Berberîler’e karþý iyi dav-
ranmalarý konusunda uyardý ve bu siya-

setiyle kýsa zamanda bütün Maðrib top-
raklarýnda Fâtýmî hâkimiyetini tesis etti.
Cevher es-Sýkýllî, Zîrî b. Menâd gibi kabi-
liyetli þahýslarý keþfederek onlara büyük
mansýblar verdi. Muizz’in Endülüs’ü ele ge-
çirmek istemesi üzerine Endülüs Emevî
Halifesi III. Abdurrahman, Kuzey Afrika’-
da stratejik önemi olan bazý þehirleri Fâ-
týmîler’e baský yapabileceði mevkiler hali-
ne getirdi. Bu sýrada Endülüs Emevî kuv-
vetleri Sicilya yakýnlarýndaki Fâtýmî keþif
gemilerine saldýrdý. Muiz de Sicilya Valisi
Hasan b. Ali el-Kelbî’yi Emevî donanma-
sýný vurmak ve Ýspanya sahillerine baskýn
yapmakla görevlendirdi. Hasan b. Ali, 344’-
te (955-56) küçük bir donanmayla Meri-
ye’de (Almeria) Emevî donanmasýný yenil-
giye uðrattý. Bunun üzerine III. Abdurrah-
man, ertesi yýl Bizans Ýmparatoru VII. Kons-
tantinos ile ittifak yaparak bazý Fâtýmî li-
manlarýný tahrip etti. Fâtýmî donanmasý
da Sicilya yakýnlarýnda Bizans donanma-
sýna aðýr zayiat verdirdi. Bizans impara-
toru, Muiz-Lidînillâh’a haraç ödeyip hedi-
yeler göndererek barýþ istedi. Taraflar ara-
sýnda beþ yýllýk bir süre için barýþ antlaþ-
masý imzalandý (346/957).

Öte yandan III. Abdurrahman savaþ ha-
zýrlýklarýna devam ederek bütün limanla-
rýna kuvvet yýðdý. Fâtýmîler’in Sicilya valisi
Hasan b. Ali’yi maðlûp eden Endülüs Eme-
vî kuvvetleri Kuzey Afrika limanlarýna bas-
kýnlar düzenledi. Maðrib-i Aksâ’da halkýn
Fâtýmîler aleyhine döndüðü bu dönemde
bazý Fâtýmî emîrleri Emevîler’e katýldý. Bu-
nun üzerine Muiz 347 (958) yýlýnda Cev-
her es-Sýkýllî’yi büyük bir orduyla Maðrib’e
sevketti. Sicilmâse ve Fas’ý zaptedip Tan-
ca ve Sebte (Ceuta) dýþýnda bütün Maðrib’i
Fâtýmî hâkimiyetine alan Cevher birkaç ay
sonra Kayrevan’a döndü. Ýspanya’dan vaz-
geçen Muiz, Kuzey Afrika’daki durumunu
korumak ve Ýhþîdîler’in hâkimiyetindeki
Mýsýr’a yönelmek niyetindeydi. Bu sýrada
Girit adasýnda Bizanslýlar’ýn saldýrýsýna uð-
rayan müslümanlar Muiz’den yardým iste-
di. Halife kendisi yardým ettiði gibi Ýhþîdî-
ler’i de onlara yardým etmeye teþvik etti.
Öte yandan Bizanslýlar’a haber gönderip
adadaki müslümanlarý rahatsýz etmeme-
lerini bildirdi. Ancak Bizanslýlar, müttefik-
leri olan Endülüs Emevîleri ile anlaþýp bir
yýllýk kuþatmadan sonra Girit’in kuzey ký-
yýsýndaki Kandiye’yi (Candia) ele geçirdi-
ler. 15 Muharrem 350’den (6 Mart 961)
itibaren bütün ada zaptedildi. Muiz, Girit
adasýný kurtarmak için teþebbüslerde bu-
lunduysa da kendisi doðrudan müdahale
edemedi. 351’de (962) Fâtýmîler’in Sicil-
ya vali nâibi Ahmed b. Hasan el-Kelbî, Bi-
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hutbe onun adýna okundu (Ýbnü’l-Esîr,
VIII, 647). Muiz, ertesi yýl Mýsýr halký ara-
sýndaki saygýnlýðýndan endiþelendiði Cev-
her’i azledip yerine Ýbn Killis’i getirdi.

Fâtýmîler’in Mýsýr’ý zaptetmesinin ardýn-
dan Muizz’in bütün gayretlerine raðmen
biat alamadýðý Deylem, Azerbaycan ve
Bahreyn Karmatîleri’nin gizli Fâtýmî düþ-
manlýðý açýða çýktý. Karmatîler, Hasan el-
A‘sam kumandasýnda Ahsâ’dan hareket
ederek Mýsýr’a doðru yürümeye baþladý-
lar. Muiz onlarla mücadele için ordusunu
ve donanmasýný güçlendirdi, yeni kurdu-
ðu tersanelerde 600 gemi inþa ettirdi.
363 (974) yýlýnda Ayniþems’te konaklayan
Karmatî ordusu her tarafta yaðmaya ve
soyguna baþladý. Muiz, çok tehlikeli bir du-
ruma gelen bu hareketi aralarýna ihtilâf
sokarak önlemeyi düþündü ve bunda mu-
vaffak oldu. Karmatîler, Mýsýr seferinde
baþarýlý olamamakla birlikte Suriye’yi bir
süre daha ellerinde tutmaya devam etti-
ler. Bu dönemde eski Büveyhî kumandan-
larýndan Alp Tegin et-Türkî, Dýmaþk halký-
nýn isteðiyle þehre girdi. Ardýndan Muiz,
Dýmaþk valiliðini kendisine vermek üzere
Alp Tegin’i Mýsýr’a çaðýrdý, fakat Alp Tegin
bu teklifi reddetti. Onun üzerine sefer ha-
zýrlýðý yaparken hastalanan Muiz kýsa bir
müddet sonra vefat etti (11 Rebîülâhir
365 / 18 Aralýk 975). 17 Rebîülâhir 365’-
te (24 Aralýk 975) öldüðü de rivayet edi-
lir. Yerine geçen oðlu Azîz -Billâh tarafýn-
dan ölümü uzun süre gizlendikten sonra
kurban bayramýnda açýklandý (10 Zilhic-
ce 365 / 9 Aðustos 976).

Cesur, cömert, alçak gönüllü, ileri gö-
rüþlü, yumuþak tabiatlý, halkýna karþý âdil
bir hükümdar olarak tanýmlanan Muiz-
Lidînillâh, Doðu’daki hoþnutsuz Ýsmâilîler’i
tekrar kazanmak ve Ýsmâilî hareketinin
ideolojik birliðini yeniden saðlamak için
ciddi bir çaba gösteren ilk Fâtýmî halife-
sidir. Yaptýðý reform, muhalif Ýsmâilîler’in
çoðunluðunca kabul edilen imâmet anla-
yýþýna kýsmî bir dönüþü temsil etmekte-
dir. Bu görüþler, ünlü Ýsmâilî fakihi Kadî
Nu‘mân b. Muhammed’in eserleri baþta
olmak üzere önemli Ýsmâilî âlimlerinin ki-
taplarýnda bizzat kendisine atfedilen ba-
zý yazýlarda ifade edilmiþtir. Muiz, Fâtýmî
düþüncesine Yeni Eflâtuncu düþüncenin
girmesine izin vermiþ, bunun sonucunda
daha önce muhalif Ýsmâilîler’ce savunu-
lan bu görüþler Fâtýmî dâîleri ve âlimler
tarafýndan kabul edilmeye baþlanmýþtýr.
Onun sayesinde Horasan, Sîstan ve Mül-
tan Ýsmâilîler’i büyük ölçüde Fâtýmî davasý
çevresinde birleþmiþ, bu bölgelerde Fâtý-
mî hâkimiyeti resmen tanýnmýþtýr. Ancak

Muiz, Ýsmâilîler’in Karmatî grubunu ka-
zanma konusunda fazla baþarýlý olama-
mýþtýr. Fâtýmîler’in Maðrib’deki hâkimiyet-
leri kesin þekilde Muiz-Lidînillâh dönemin-
de gerçekleþtirilmiþ, Fâtýmîler onun za-
manýnda mahallî bir devlet olmaktan çý-
kýp büyük bir imparatorluk haline gelmiþ-
tir. Muiz, ayný zamanda Ýsmâilî davetini
Fâtýmî hâkimiyeti dýþýndaki topraklara da
yaymaya çalýþan ilk Ýsmâilî imamýdýr. Ayrý-
ca Ýsmâilî fýkhýnýn bir külliyat halinde der-
lenmesi için gayret sarfetmiþ ve Kadî Nu‘-
mân’ý böyle bir eser yazmakla görevlendir-
miþtir. Kadî Nu‘mân’ýn hazýrladýðý De£âßi-
mü’l-Ýslâm, Muiz’den itibaren bütün Fâ-
týmî halifeleri tarafýndan bir kanun külli-
yatý kabul edilmiþtir. Fâtýmîler’in sembolü
olarak beyaz elbise (hilâfet cübbesi) giyen
Muiz döneminde Mýsýr’da dinî alanda de-
ðiþik uygulamalar yapýlmýþtýr. Ýlk uygula-
ma ramazanla ilgilidir. Cevher es-Sýkýllî’-
nin emriyle rü’yet-i hilâl dikkate alýnmak-
sýzýn her yýl otuz gün oruç tutulmasý esasý
getirilmiþ ve bu uygulama Fâtýmîler’in yý-
kýlýþýna kadar devam etmiþtir. Ýkinci deði-
þiklik olarak ezana “hayye alâ hayri’l-amel”
ibaresi ilâve edilmiþ, bunu dinî konular-
daki diðer uygulamalar takip etmiþtir.

Muizz’in çeþitli ilimlere ilgi duyduðu, týp
ve eczacýlýða önem verdiði, bu konularda
eser yazýlmasýný teþvik ettiði, Latince’yi,
Slav ve Sudan dilleri gibi bazý dilleri bildi-
ði, maiyetindekilere tek kadýnla evlenme-
lerini tavsiye ettiði belirtilmektedir. 353
(964) yýlýnda bir dünya haritasý yapýlmasý-
ný, bu haritada þehir, dað, nehir, deniz ve
yol adlarýnýn altýn veya gümüþle yazýlmasý-
ný emretmiþ, haritanýn yapýmý için 22.000
dinar ayrýlmýþtýr. Muiz, ayný zamanda muh-
telif vesilelerle büyük törenler düzenleyen
ilk Fâtýmî halifesidir. Cuma ve bayram
günleriyle cumartesi ve salý günlerinde ve
ramazan ayý boyunca büyük alaylar ve ih-
tifaller tertip eder, dinî ve siyasî münase-
betlerle halka yemek ikram eder ve ihsan-
larda bulunurdu. Þiî dünyasýnda önemli
bir yeri olan Gadîr-i Hum gününü (18 Zil-
hicce) 362 (19 Eylül 973) yýlýnda Mýsýr’da
resmî bayram ilân etmiþ, yine onun dö-
neminden itibaren Mýsýr’da Hz. Peygam-
ber’in doðum günü resmen kutlanmaya
baþlanmýþtýr. Vezir Ýbn Killis, Muiz -Lidî-
nillâh’ýn emri üzerine Uslûc b. Hasan ile iþ
birliði yaparak haraç, gümrük, cizye ve va-
kýf kaynaklarýný gözden geçirip Mýsýr’da
yeni bir vergi sistemi kurmuþ, bu sayede
devlet gelirlerinde büyük artýþlar olmuþ-
tur. Muiz ayrýca camiler, yollar, köprüler
ve türbeler yaptýrarak Mýsýr’ý âdeta yeni-
den inþa etmiþtir.

zans’ýn himayesindeki Tabermîn (Taormi-
na) Kalesi’ni ele geçirip adýný Muizziye ola-
rak deðiþtirdi. Fâtýmî ordusu, Sicilya’daki
son Bizans kalesi Rametta yakýnlarýnda Bi-
zans ordusunu maðlûp etti ve bütün Si-
cilya Fâtýmî hâkimiyetine girdi (353/964).
Fâtýmîler’le Bizans arasýnda 356 (967) yý-
lýnda bir barýþ antlaþmasý imzalandý. Bi-
zans karþýsýnda kazanýlan bu zafer bütün
Ýslâm dünyasýnda sevinçle karþýlandý.

Mýsýr hâkimi Kâfûr el-Ýhþîdî’nin ölümü-
nün (357/968) ardýndan Mýsýr’da görülen
ekonomik kriz, kýtlýk ve pahalýlýk yüzün-
den halkla idareciler ve asker arasýnda
meydana gelen çatýþmalar sýrasýnda Mý-
sýr’ýn ileri gelenleri Muizz’e mektup gön-
derip ülkelerine asker sevketmesini iste-
diler. Muiz 358 (969) yýlýnda Cevher es-Sý-
kýllî’yi büyük bir ordu ile Mýsýr’a yolladý. Fâ-
týmî ordusu üç ay sonra Ýskenderiye’ye
ulaþtýðýnda Ýhþîdî ordusu Mýsýr’ý terket-
miþti. Mýsýr ileri gelenleri, Vezir Ebü’l-Fazl
Ýbnü’l-Furât’ýn baþkanlýðýnda Cevher’in
Cîze’deki karargâhýna giderek baðlýlýklarý-
ný bildirdiler. 17 Þâban 358’de (6 Temmuz
969) Fustat’a giren Cevher, Abbâsî Halife-
si Mutî‘ -Lillâh adýna okunmakta olan hut-
beye son verip hutbeyi Câmiu’l-atîk’te Mu-
iz adýna okuttu. Fustat’ýn kuzeyinde Kahi-
re þehrinin temellerini attý, Ezher Camii ve
Medresesi’nin inþasýný baþlattý.

358 (969) yýlýna kadar Fâtýmîler’e baðlý
kalan Karmatîler bu tarihten itibaren on-
lara karþý tavýr aldýlar. Ebû Müslim adýyla
bilinen ve Ali evlâdý arasýnda mehdî ola-
rak tanýnmak isteyen Abdullah b. Ubey-
dullah b. Tâhir bu konuda baþarýsýz olunca
Karmatîler’e katýldý. Bunun üzerine Cev-
her, Zilkade 358’de (Eylül 969) Ca‘fer b.
Felâh el-Kütâmî’yi büyük bir ordu ile Suri-
ye bölgesine gönderdi. Muharrem 359’da
(Kasým-Aralýk 969) Dýmaþk’ta hutbe Mu-
iz -Lidînillâh adýna okundu. Muiz, mahallî
yöneticilere maddî imkânlar saðlayarak Hi-
caz’da da adýna hutbe okutmayý baþardý.
Ca‘fer b. Felâh, Hasan el-A‘sam kumanda-
sýndaki Karmatî kuvvetleri karþýsýnda Su-
riye’den çekilmek zorunda kaldý. Cevher’in
yolladýðý yardýmcý kuvvetleri Yafa’da kuþa-
tan Karmatîler kýsa zamanda Kahire önle-
rinde karargâh kurdu. Bazý Karmatî ku-
mandanlarý ile temasa geçen Cevher 3 Re-
bîülevvel 361’de (24 Aralýk 971) Karmatî-
ler’i yenilgiye uðrattý. Bu sýrada Mýsýr’a
gitmek için Mansûriye’den yola çýkan Mu-
iz Ramazan 362’de (Haziran 973) Kahire’-
ye ulaþtý. Burada öncelikle ülkenin ekono-
mik durumunu ele aldý ve ed-dînârü’l-Mu-
izzî adýyla yeni bir para bastýrdý. 363 (974)
yýlý hac mevsiminde Mekke ve Medine’de
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Kendisi de edebiyatla uðraþan Muiz bir-
çok edip ve þairi himaye etmiþ, onlarýn öv-
gülerini kazanmýþtýr. Ýbn Hânî’nin Muiz
hakkýndaki þiirleri (el-Muizziyyât) müsta-
kil bir divan teþkil edecek kadar çoktur.
Muiz-Lidînillâh’a nisbet edilen bazý eser-
ler þunlardýr: el-Münâcât evi’l-ed£iye,
Ed£iyetü’l-eyyâmi’s-seb£a, er-Risâle-
tü’l-Mesî¼iyye, Risâletü’l-Mu£iz ile’l-
¥asan b. A¼med el-Æarma¹î, Sicillü’l-
Mu£iz ilâ Celem b. Þeybân, Kitâbü’r-
Rav²a, Risâletü’l-Mu£iz ilâ ba£²i du£â-
tih, Risâletü câmi£ati’l-cevâhir bi-rivâ-
yeti’þ-þeyÅ Ebî £Îsâ el-Mürþid (Poona-
wala, s. 68-70). Ayrýca Kadî Nu‘mân b. Mu-
hammed’in De£âßimü’l-Ýslâm adlý eserin-
de onun da büyük katkýsýnýn olduðu ka-
bul edilmektedir (ÝA, IX, 350). Ýbn Zûlâk
Sîretü’l-Mu£iz Lidînillâh adýyla bir eser
yazmýþtýr.
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Ebû Abdillâh Emîrü’þ-þuarâ Muhammed
b. Abdilmelik-i Nîþâbûrî

(ö. 518-521/1124-1127 yýllarý arasý)

Ýranlý kaside þairi.
˜ ™

440 (1048-49) yýlý civarýnda Nîþâbur’da
doðdu. Babasý Sultan Alparslan’ýn emî-
rü’þ-þuarâsý Abdülmelik Burhânî’dir. Baþ-
ta babasý olmak üzere çeþitli âlimler ta-
rafýndan yetiþtirildiði divanýndan anlaþýl-
makta ve bu konuda babasý ile övünmek-
tedir. 465’teki (1072) ölümünden önce ba-
basý onu Sultan Melikþah’ýn himayesine
verdi. Ancak ilk zamanlar hükümdardan
ilgi görmedi. Melikþah’ýn damadý Alî-yi Fe-
râmurz, ramazan hilâlinin görülmesi do-
layýsýyla hükümdar hakkýnda ona bir þiir
söyletince hükümdarýn dikkatini çekti ve
kendisine hediyeler verildi. Arkasýndan baþ-
ka þiirler yazdý. Melikþah’ýn “Muizzü’d-dün-
yâ ve’d-dîn” lakabýndan dolayý Muizzî mah-
lasýný aldý ve hükümdarýn nedimi oldu.
Melikþah’ýn 485’te (1092) vefatýndan son-
ra baþ gösteren karýþýklýklar sebebiyle He-
rat, Nîþâbur ve Ýsfahan’a gitti. Buralarda
kaldýðý süre içinde Selçuklular’dan Berk-
yaruk ve Gýyâseddin Muhammed Tapar
gibi hükümdarlarla Melikþah’ýn ölümü-
nün ardýndan hükümdarlýk iddiasýnda bu-
lunan kardeþi Arslan Argun, ayrýca Emîr
Ebû Þücâ‘-ý Habeþî ve Melikþah’ýn oðulla-
rý ile vezirleri hakkýnda kasideler yazdý. Ni-
hayet Sencer hükümdar olunca onun hiz-

metine girdi ve Sencer’in sarayýnda meli-
kü’þ-þuarâlýða yükseldi. Sencer kendisine
Ýsfahan þehrinin gelirlerinden maaþ bað-
ladý. Hükümdarýn 511 (1117) yýlýndan ön-
ceki bir tarihte çadýrýndan attýðý bir ok Mu-
izzî’ye isabet ederek yaralanmasýna sebep
oldu. Avfî’nin onun bu yüzden hemen öl-
düðünü kaydetmesi gerçekle baðdaþmaz.
Zira þair divanýnýn çeþitli yerlerinde bu ola-
ya atýfta bulunmakta ve sonradan iyileþ-
tiðini kaydetmektedir. Bununla beraber
Senâî’nin Muizzî’nin vefatýndan dolayý yaz-
dýðý bir þiirden onun iyileþmeyen bu yara-
dan dolayý öldüðü anlaþýlmaktadýr. Son
olarak Sencer’in veziri Muînüddîn-i Kâþî
hakkýnda kaside yazdýðýna ve daha son-
raki devlet adamlarýyla ilgili þiiri bulunma-
dýðýna bakýlarak Kâþî’nin görevde bulun-
duðu 518-521 (1124-1127) yýllarý arasýn-
da vefat ettiði söylenebilir. Ýran edebiya-
týnda klasik dönemin önemli birkaç þairi
arasýnda yer alan Muizzî hükümdarlarýn
ihsanlarýyla Sâmânîler devrinde Rûdekî,
Gazneliler döneminde Ferruhî-i Sîstânî ve
Unsûrî gibi rahat bir hayat sürmüþtür.

Muizzî, kasidelerinde Ferruhî-i Sîstânî,
Unsûrî ve Menûçihrî gibi þairlerin etkisi
görülmekle birlikte onlardan samimi ve
sade üslûbuyla ayrýlýr; þiirlerinde kolayca
anlaþýlabilen kelimeleri tercih eder. Bun-
larda yeni mazmun ve kavramlarý kullan-
masý gazelin geliþmesine de yardýmcý ol-
muþtur. Muizzî kasideye çok konulu bir þe-
kil kazandýrma eðilimindedir. Bizzat ha-
yatýyla ilgili çeþitli manzumelerinde yok-
sulluðunu tasvir eder ve bu yoksulluðun
hâmisi tarafýndan giderildiðini söyler. Ka-
sidelerindeki birçok nesîb karþýlýklý konuþ-
ma þeklindedir.

Muizzî divanýnýn eski nüshalarý Safevî-
ler döneminden öteye geçmez; dolayýsýyla
bu nüshalara dayanýlarak hazýrlanan bir
metnin þairin asýl divanýný yansýtabileceði
þüphelidir. Eser, Abbas Ýkbâl-i Âþtiyânî ta-
rafýndan Dîvân-ý Emîr Mu£izzî-yi Nîþâ-
bûrî adýyla Tahran’da basýlmýþ (1318 hþ.),
bunu Nâsir Heyyirî’nin Külliyyât-ý Dîvân-ý
Mu£izzî isimli yayýmý (Tahran 1362 hþ.,
1382 hþ.) ve Muhammed b. Abdülmelik
Nîþâbûrî’nin neþri (Tahran 1379 hþ.) takip
etmiþtir.
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