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MÛSÂ b. EBÜ’l-ÂFÝYE

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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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-
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zin’in tefsirlerinden faydalanýlarak hazýr-
lanmýþ bir eserdir. Ýstanbul kütüphane-
lerinde Enfesü’l-cevâhir adýyla yer alan
tefsirleri inceleyen Ziya Demir ise bunla-
rýn Ahmed-i Dâî’ye ait Ebü’l-Leys es-Se-
merkandî tefsirinin tercümesi olduðunu
ortaya koymuþtur (Osmanlý Müfessirleri, s.
467-468). Ýsmail Hakký Ertaylan daha ön-
ce benzer bir kanaati ifade etmiþti (Ah-
med-i Dâ’î, s. 140-141). Enfesü’l-cevâhir’e
ait olduðu kuvvetle muhtemel tek nüs-
ha Bursa Ulucamii Kütüphanesi’nde iken
(Umumi, nr. 435-436) Bursa Eski Yazma
ve Basma Eserler Kütüphanesi’ne (Genel,
nr. 1918-1919) nakledilmiþ, 1953’te Millî
Eðitim Bakanlýðý’nýn emriyle Ankara’ya
alýnmýþ ve 1954 yýlýnda kütüphane kayýt-
larýndan düþülmüþtür; kitabýn âkýbeti bi-
linmemektedir (Demir, s. 468). Enfesü’l-
cevâhir’e ait olduðu söylenen baþka nüs-
halar da vardýr (meselâ bk. Süleymaniye
Ktp., Yazma Baðýþlar, nr. 3163, 3164; Be-
yazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr.
3549-3551; TSMK, Hazine, nr. 21, Baðdat
Köþkü, nr. 42, Revan Köþkü, nr. 187). 3.
Terceme-i Faslü’l-hitâb. Muhammed
Pârsâ’nýn tasavvuf ve ahlâka dair Farsça
Fa½lü’l-Åi¹âb adlý kitabýnýn tercümesi olup
eser üzerinde Murat Küçük yüksek lisans
çalýþmasý yapmýþtýr (Mûsâ bin Hâcý Hüse-

yin Ýznikî, Terceme-i Fa½lu’l-ƒi¹åb Giriþ -
Ýnceleme-Metin-Dizin, 1996, AÜ Sosyal Bi-
limler Enstitüsü). 4. Terceme-i Kýsas-ý
Enbiyâ. Sa‘lebî’nin Arâßisü’l-mecâlis fî
šý½a½i’l-enbiyâß adlý eserinin tercümesi
olup I. cildine ait iki nüsha Süleymaniye
Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (Þâzelî Tekke-
si, nr. 126; Yozgat , nr. 431). 5. Terceme-i
Hýsnü’l-hasîn fî menheci’d-dîn. Ýbnü’l-
Cezerî’nin el-¥ý½nü’l-¼a½în min kelâmi
seyyidi’l-mürselîn adlý kitabýnýn tercü-
mesidir (Süleymaniye Ktp., Hacý Mahmud
Efendi, nr. 626). Mütercimin 102 beyitlik
bir mukaddime yazdýðý eser üzerinde Pa-
þa Yavuzarslan yüksek lisans tezi hazýrla-
mýþtýr (Mûsâ bin Hâcý Hüseyin el-Ýznikî
Terceme-i ¥ý½nu’l-Has¢n f¢ Minheci’d-d¢n:
Giriþ- Ýnceleme-Tenkitli Metin-Dizin, 1993,
AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 6. Zâdü’l-
ibâd (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr.
635). Ebû Bekir b. Muhammed es-Seylânî’-
nin dua ve evrâdýn faziletlerine dair Necâ-
tü’×-×âkirîn adlý Farsça eserinin tercüme-
sidir.
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Ebü’l-Hasen Mûsâ el-Kâzým 
b. Ca‘fer es-Sâdýk

b. Muhammed el-Bâkýr
(ö. 183/799)

Ýsnâaþeriyye’nin yedinci imamý.
˜ ™

7 Safer 128 (8 Kasým 745) tarihinde Me-
dine yakýnýndaki Ebvâ’da doðdu. Annesi
Hamîde (Humeyde) bint Sâid el-Berberiy-
ye’dir. Hayatýnýn ilk devresini Medine’de
babasý Ca‘fer es-Sâdýk’ýn yanýnda geçirdi.
Öðrenimiyle ilgili bilgiler son derece sýnýrlý
olmakla birlikte babasýndan ve Abdülme-
lik b. Kudâme el-Cumahî’den rivayette bu-
lunduðu bilinmektedir. en-Nefsüzzekiyye
diye bilinen Muhammed b. Abdullah el-
Mehdî’nin 145 (762) yýlýnda Abbâsî Hali-
fesi Mansûr’a karþý baþlattýðý isyan hare-
ketine baba bir kardeþi Abdullah el-Eftah’-
la birlikte katýldýðý nakledilir (Ebü’l-Ferec
el-Ýsfahânî, s. 277). Babasýnýn 148’de (765)
vefatý üzerine imâmet konusunda ortaya
çýkan farklý görüþlerden kendi imâmeti dý-
þýndaki iddialarý reddetmiþ, aralarýnda Ca‘-
fer es-Sâdýk’ýn yakýn çevresinden Hiþâm
b. Sâlim el-Cevâlîký, Ebû Ya‘fûr Abdullah,
Ebû Ca‘fer el-Ahvel, Ubeyd b. Zürâre b.
A‘yen, Cemîl b. Derrâc, Ebân b. Taðlib ve
Hiþâm b. Hakem gibi ileri gelenlerin de
bulunduðu bir grubun desteðiyle imâ-
metini ilân etmiþtir. Rakibi Abdullah b.
Ca‘fer’in ölümünden sonra Futahiyye (Ef-
tahiyye) diye anýlan mensuplarýnýn büyük
bir kýsmý ile Ýsmâiliyye’yi teþkil edecek grup-
larýn dýþýnda kalanlar zaman içinde Mûsâ
el-Kâzým’ýn imâmetini benimsemiþtir (Sa‘d
b. Abdullah el-Kummî, s. 79-89; Nevbah-
tî, s. 57-67).

Abbâsîler’e karþý barýþçý bir politika iz-
leyip daha çok ibadet ve takvâya yönelen

Mûsâ Ýznikî’nin Münebbihü’r-râkýdîn adlý eserinin ilk iki sayfasý (Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 1583)


