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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)
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Mûsâ el-Kâzým’ýn düþüncelerini benimse-
yenlerin çoðalmasý, büyük miktarlara ula-
þan atýyye ve ihsanlarda bulunmasý Hali-
fe Mehdî-Billâh’ýn ondan þüphe etmesine
yol açtý. Bu sebeple Medine’den Baðdat’a
getirilerek bir süre hapsedildi. Ancak ha-
life 169 (785) yýlýnda onu hapisten çýkarýp
gönlünü aldý, kendisine ve evlâtlarýna kar-
þý isyan etmeyeceðine dair yemin ettir-
dikten sonra 3000 dinar vererek Medine’-
ye gönderdi (Taberî, VIII, 177; Ebü’l-Ferec
el-Ýsfahânî, s. 500). Ayný yýl içinde Abbâsî
idaresine karþý isyan eden Hüseyin b. Ali
Sâhibü Fah olayýnda yeni halife Hâdî - Ýlel-
hakk’ýn da Mûsâ el-Kâzým’dan þüphelen-
diði, onu isyaný kýþkýrtmakla suçladýðý ve
kendisini öldürmeyi planladýðý nakledilir.
Halbuki Mûsâ el-Kâzým, Hüseyin b. Ali’nin
hareketine katýlmadýðý gibi onu uyarmýþ,
bunu hayatýyla ödeyeceðini söyleyerek vaz-
geçmesini istemiþti. Kadý Ebû Yûsuf ha-
lifeyi ikna edip Mûsâ’yý öldürmekten vaz-
geçirdi (Ýbn Tâvus, s. 217-218). Buna rað-
men Mûsâ, Abbâsî halifelerinin gözünde
þüpheli bir kimse olmaktan kurtulamadý.

Hârûnürreþîd’in hilâfetine kadar (170/
786) Medine’de kalan Mûsâ el-Kâzým çe-
þitli bahaneler ileri sürülerek Baðdat’a cel-
bedildi ve hayatýnýn son dört yýlýný hapis-
hanede geçirdi. Bazý rivayetlere göre ha-
life, Mûsâ el-Kâzým’ýn mensuplarýndan Hi-
þâm b. Hakem’in düþüncelerine önce ilgi
duymuþ, ardýndan bunlarý tehlikeli bula-
rak imamýn hapsedilmesini emretmiþtir.
Diðer bir rivayete göre ise Vezir Yahyâ b.
Hâlid el-Bermekî ile birlikte bazý ileri ge-
lenler, Mûsâ el-Kâzým’ýn sahip olduðu iti-
barýn ileride kendilerine zarar vereceðin-
den endiþe edip onu halife nezdinde tehli-
keli bir þahsiyet olarak göstermiþlerdir (ge-
niþ bilgi için bk. Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî,
s. 500-502; Þeyh Müfîd, s. 298-302; Mec-
lisî, XLVIII, 189-205).

179 yýlý Receb yahut Ramazan ayýnda
(Ekim veya Aralýk 795) umre için veya ayný
yýlýn zilhicce ayýnda (Þubat-Mart 796) hac
maksadýyla yola çýkan Hârûnürreþîd, Me-
dine’ye ulaþtýðýnda baþta Mûsâ el-Kâzým
olmak üzere þehrin ileri gelenleri tarafýn-
dan karþýlandý. Mescid-i Nebevî’ye giden
ve Hz. Peygamber’in kabrini ziyaret eden
halife kabrin baþýnda, ümmet içinde ka-
rýþýklýða ve kan dökülmesine sebep oldu-
ðundan torunu Mûsâ’yý hapsedeceðini, bu
sebeple kendisinden özür dilediðini söyle-
di. Ardýndan Mûsâ yakalanýp bir rivayete
göre doðrudan Baðdat’a gönderilmiþ, di-
ðer bir rivayete göre ise halkýn tepkisini
hafifletmek amacýyla Mûsâ el-Kâzým iki

katýr üzerine konulan mahmillerden biri-
ne bindirilmiþ, Basra ve Kûfe yol ayýrýmýna
gelindiðinde kafile ikiye ayrýlarak biri Bas-
ra’ya, diðeri Kûfe’ye sevkedilmiþtir. Basra’-
ya ulaþan Mûsâ, Vali Îsâ b. Ca‘fer b. Man-
sûr’a teslim edildi ve burada bir yýl kadar
hapiste kaldý. Mûsâ’nýn ibadet ve takvâ-
sýndan etkilenen vali halifenin öldürme is-
teðini yerine getirmedi ve yazdýðý mek-
tupta Mûsâ aleyhinde bir delil bulamadý-
ðýný, onu baþkasýna teslim etmesini, aksi
takdirde kendisini salývereceðini bildirdi.
Ardýndan Baðdat’a getirilerek hâcip Fazl
b. Rebî‘in gözetiminde ev hapsinde tutul-
du; halifenin gördüðü bir rüya üzerine ser-
best býrakýldýysa da kýsa bir süre sonra
tekrar hapsedildi. Bu defa Fazl b. Yahyâ el-
Bermekî’nin nezaretinde ev hapsinde tu-
tulan Mûsâ’ya karþý Fazl’ýn iyi davrandýðý
belirtilmektedir (Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî,
s. 502-503). Bu sýrada Mûsâ’nýn çevrede-
ki mensuplarýyla iliþki kurduðu þeklindeki
haber, Rakka’da bulunan halifeye ulaþýnca
halife onun öldürülmesi için Fazl’a yazýlý
emir gönderdi. Fakat onun da emri yeri-
ne getirmeyip Mûsâ el-Kâzým’ý 100 kamçý
vurdurmak suretiyle cezalandýrdýðý nakle-
dilir. Daha sonra Mûsâ el-Kâzým, Baðdat
emniyet görevlisi Sindî b. Þâhek’e teslim
edildi. Fazl ile halife arasýnda geçen olay-
larý öðrenen Fazl’ýn babasý Yahyâ b. Hâlid
halifeyi ziyaret ederek oðlunun yaptýðý ha-
tadan dolayý affedilmesini ve ona verilen
görevin kendisine verilmesini istedi. Hali-
feden öldürme emrini alan Yahyâ Bað-
dat’a dönerek Sindî b. Þâhek’le irtibat kur-
du ve Mûsâ’yý öldürttü (Receb 183 / Aðus-
tos 799). Taberî hiçbir ayrýntýya girmeksi-
zin Mûsâ el-Kâzým’ýn Receb 183’te öldü-
ðünü kaydetmiþ (TârîÅ, VIII, 271), diðer
Sünnî tarihçiler de ayný þekilde hareket et-
miþlerdir (meselâ bk. Ýbnü’l-Esîr, VI, 164;
Ýbn Kesîr, X, 183). Cenazesi, Arap ileri ge-
lenlerinin defnedildiði Baðdat’ýn kuzeyba-
týsýndaki Mekabirukureyþ’in (Mekabiruþû-
nîzî) sonralarý Kâzýmiyye (Kâzýmeyn) diye
anýlacak olan Bâbüttibn mahallinde def-
nedildi ve ardýndan üzerine bir türbe yap-
týrýldý. Torunu Muhammed et-Taký’nin de
gömüldüðü bu türbe Þah Ýsmâil tarafýn-
dan geniþletilerek tamir ettirilmiþ, bu ça-
lýþmalar Kanûnî Sultan Süleyman zama-
nýnda tamamlanmýþtýr (bk. KÂZIMEYN;
MÛSÂ KÂZIM KÜLLÝYESÝ). Mûsâ el-Kâ-
zým’ýn hanýmlarýndan ve câriyelerinden
olan erkek ve kýz evlâtlarýnýn toplam sayý-
sý rivayetlere göre otuz yedi ile altmýþ ara-
sýnda deðiþmektedir. Çeþitli kaynaklarda
erkeklerin sayýsý on sekiz -yirmi üç, kýzla-
rýn sayýsý on dokuz-otuz yedi olarak göste-

rilmektedir (Þeyh Müfîd, s. 302-303; Mec-
lisî, XLVIII, 283-291).

Güvenilir bir râvi olan (Ýbn Ebû Hâtim,
VIII, 139) Mûsâ el-Kâzým’dan oðullarý Ali
er-Rýzâ, Ýbrâhim (el-Murtazâ), Ýsmâil ve Hü-
seyin, kardeþleri Muhammed ve Ali riva-
yette bulunmuþtur. Mensuplarýnýn çoðu
onun hapiste iken öldüðünü ve imâmetin
Ali er-Rýzâ’ya geçtiðini kabul etmiþtir. Bu-
nun yanýnda Mûseviyye diye anýlan bir
grup onun ölmediðini, mehdî olarak zu-
hur edip dünyaya adalet getireceðini ve-
ya öldüðünü, fakat kaim olarak ortaya çý-
kacaðýný, bir kýsmý da Allah’ýn onu Hz. Îsâ
gibi semalara yükselttiðini ve kýyametten
önce zuhur edeceðini iddia etmiþtir. Bu
arada ölüp ölmediði hususunda tereddüt
edenlerin yaný sýra imâmetin onunla niha-
yete erdiðini ileri sürenler de vardýr (Sa‘d
b. Abdullah el-Kummî, s. 89-91; Nevbahtî,
s. 67-71). Öldüðünü kabul etmeyip zamaný
gelince yeniden gönderileceðini söyleyen
Vâkýfe ile Ýsnâaþeriyye arasýnda önemli tar-
týþmalar olmuþtur (Meclisî, XLVIII, 250-
275). Mûsâ el-Kâzým tasavvufta da önem-
li þahsiyetler arasýnda zikredilmektedir. Þa-
kýk-ý Belhî kendisini 149 (766) yýlýnda Ka-
disiye’de gördüðünü ve onun Allah’ýn ve-
lîlerinden biri olduðunu söylerken (Yûsuf
b. Ýsmâil en-Nebhânî, II, 269-270) Ma‘rûf-i
Kerhî ve Biþr el-Hâfî de onunla buluþtuk-
larýný belirtmektedir (Hamid Algar, LXIV
[1990], s. 1-14).

Mûsâ el-Kâzým’ýn günümüze intikal eden
birkaç eserinden biri, usul ve fürû konu-
larýnda elli dokuz hadis ihtiva eden Müs-
nedü’l-Ýmâm Mûsâ b. Ca£fer adlý risâle-
dir (Beyrut 1401/1981). Bir diðer eser Va-
½ýyyetü’l-Ýmâm el-Kâ¾ým li-Hiþâm b.
el-¥akem olup Fâris Hassûn Kerîm tara-
fýndan yayýmlanmýþtýr (Türâ¦ünâ, sy. 50-
51, s. 395-456). Ayrýca Abdü’l-Hüseyin el-
Cevâhirî, ªýbbü’l-Ýmâm Mûsâ el-Kâ¾ým
adlý çalýþmasýnda onun týpla ilgili tavsiye-
lerini neþretmiþtir (Beyrut 1413/1993).
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Osmanlý þeyhülislâmý.
˜ ™

1275’te (1858-59) Erzurum’un Tortum
ilçesinde doðdu. Ýlk öðrenimine memleke-
tinde baþladý. Ardýndan Balýkesir’de bulu-
nan dedesi Nûreddin Efendi’nin yanýna
gitti ve baþta Selâhaddin Ali Þuûrî Efendi
olmak üzere çeþitli hocalardan ders aldý.
Oradan Ýstanbul’a geçerek Kazasker Eþ-
ref Efendi ve Hoca Þâkir Efendi gibi kiþi-
lerden okudu. 1888’de icâzet aldý. Ayný yýl
açýlan imtihaný kazanarak müderris oldu
ve Fâtih Camii’nde ders vermeye baþladý.
Hocalýðý sýrasýnda talebeleri arasýnda Mu-
allim Nâci ile Ahmed Midhat Efendi de
bulunuyordu.

1896 yýlýnda Ýstanbul ruûsunu alan ve
1900’de Mekteb-i Hukuk Mecelle muallim-
liðine tayin edilen Mûsâ Kâzým Efendi ar-
dýndan Mekteb-i Sultânî akaid muallimli-
ðine, Dârülfünun ve Dârülmuallimîn hoca-
lýklarýna getirildi. Bu arada mahreç pâye-

sine yükseldi, 14 Þubat 1907 tarihinden
itibaren kendisine Halep mevleviyeti tev-
cih edildi. Ayný yýl içinde Bâb-ý Meþîhat
Tedkîk-i Müellefât Meclisi baþkâtipliðine
ve daha sonra bu meclisin üyeliðine tayin
edildi. 1908’de II. Meþrutiyet’in ardýndan
Maarif Nezâreti’nde kurulan Meclis-i Ke-
bîr-i Ýlmî’ye, ayrýca Meclis-i A‘yân’a üye ol-
du. Ocak 1910’da teþkil edilen Sadrazam
Ýbrâhim Hakký Paþa, 30 Eylül 1911 tari-
hinde oluþturulan Sadrazam Said Paþa, 8
Mayýs 1916’da kurulan Sadrazam Said Ha-
lim Paþa ve 4 Þubat 1917 tarihinde teþkil
edilen Talat Paþa kabinelerinde þeyhü-
lislâm olarak görev yaptý. Talat Paþa kabi-
nesinde ayrýca Evkaf Nezâreti vekilliðinde
bulundu. Dört defa geldiði meþihat ma-
kamýnda toplam beþ yýl bir ay dört gün
kalmýþtýr.

Þeyhülislâmlýk görevinden ayrýldýðý dö-
nemlerde Medresetülkudât ve Medrese-
tülvâizîn’de muallimlik yapan Mûsâ Kâzým,
I. Dünya Savaþý’nýn ardýndan kurulan Da-
mad Ferid Paþa hükümeti tarafýndan Ýt-
tihat ve Terakkî Cemiyeti liderlerinin tu-
tuklanmasý üzerine Said Halim Paþa ve di-
ðer arkadaþlarýyla birlikte Bekiraða Bölü-
ðü’nde hapsedildi. Burada oluþturulan Dî-
vân-ý Harb-i Örfî’de yargýlanarak 13 Tem-
muz 1919 tarihinde on beþ yýl kürek ce-
zasýna çarptýrýldý; ancak mahkemenin ka-
rarýný aðýr bulan Sultan Vahdeddin ceza-
sýný üç yýl sürgüne çevirdi (yargýlama sü-
reci için bk. Dîvân-ý Harb-i Örfî Muhâke-
mâtý Zabýt Cerîdesi, s. 194-203; Kocaha-
noðlu, s. 52-53, 493-495; kürek cezasýnýn
sürgüne çevrilmesi konusunda bk. Türk-
geldi, s. 247-249). Mûsâ Kâzým sürgün bu-
lunduðu Edirne’de 10 Ocak 1920 tarihinde
vefat etti ve Edirne Murâdiye Camii’nin ha-
zîresine gömüldü. Aðýr baþlý, olgun ve fa-
ziletli bir kiþiliðe sahip olduðu kaydedilir.

Ýcâzet aldýðý 1888’den II. Meþrutiyet’in
ilânýna kadar geçen sürede klasik bir Os-
manlý âlimi olarak fýkýh, Ýslâm felsefesi ve
tasavvufla ilgili çeþitli konular üzerinde yo-
ðunlaþan Mûsâ Kâzým, II. Meþrutiyet gün-
lerinde Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’ne üye
olmuþ, bu dönemde cemiyetin ilmiye þu-
besinde Manastýrlý Ýsmâil Hakký, Mustafa
Âsým Efendi, Ýsmâil Hakký Ýzmirli, Hamdi
Efendi (Elmalýlý), Sabri Efendi (Mustafa Sabri
Efendi) gibi âlimlerle birlikte Meþrutiyet’in
yararlarý ve Ýslâm’a uygun bir sistem oldu-
ðu konusunda makale ve eserler kaleme
almýþ, daha sonra da þeyhülislâmlýkla ödül-
lendirilmiþtir. Mûsâ Kâzým on iki yaþýnda
Nakþibendî tarikatýna girmiþ ve tasavvuf-
la iliþkisini hayatýnýn sonuna kadar devam

ettirmiþtir (Yakýn Tarihimiz, I/3 [1962], s.
94). Bir taraftan, Meþihat’a baðlý Meclis-i
Meþâyih’in reisliðini yaparken diðer taraf-
tan 1911 yýlýnda faaliyete geçen Cem‘iy-
yet-i Sûfiyye’nin baþkanlýðýný yapýyordu.
Ancak Mûsâ Kâzým’ýn bir þeyhülislâm ola-
rak tasavvufla yakýndan ilgilenmesi, döne-
min diðer bir sûfî teþkilâtý olan Cem‘iyyet-i
Sûfiyye-i Ýttihâdiyye taraftarlarýnca eleþti-
rilmiþtir (Muhibbân, II/5 [1329], s. 140-141;
Türkiye Maarif Tarihi, I-II, 295-300; Kara,
Din, Hayat ve Sanat Açýsýndan Tekkeler
ve Zaviyeler, s. 250). Bu arada masonluðu
kabul ettiðine dair çeþitli ithamlarla kar-
þýlaþan Mûsâ Kâzým (bu konudaki en ciddi
çalýþma için bk. Zarcone, II, 201-208) 14
Kasým 1911 tarihinde bir beyannâme ya-
yýmlayarak mason olmadýðýný ilân etmiþtir
(Yakýn Tarihimiz, I/3 [1962], s. 94). Onun
dönemindeki önemli faaliyetlerden biri de
yeni ortaya çýkan bazý dinî meselelere ce-
vap vermek ve Ýslâm’a muhalif cereyan-
larla mücadele etmek amacýyla 25 Þubat
1918’de Þeyhülislâmlýða baðlý Dârü’l-hik-
meti’l-Ýslâmiyye’nin kurulmasýdýr. Mûsâ
Kâzým’ýn þeyhülislâmlýðý zamanýnda þer‘î
mahkemelerin Adliye Nezâreti’ne devre-
dilmesiyle ilgili tartýþmalar olmuþ ve ken-
disi bu giriþimlere karþý çýkmýþtýr. Ayrýca
bütün vakýflarýn bir genel müdürlük bün-
yesinde toplanarak þeyhülislâmlýða bað-
lanmasý konusuna önem vermiþ ve bu ko-
nuda çalýþma yapmýþtýr (Albayrak, Türki-
ye’de Din Kavgasý, s. 104-107). Mûsâ Kâ-
zým’ýn, Batý medeniyeti karþýsýndaki tavrý
ve gerçek bir medeniyetin ancak hakiki bir
dinle kurulabileceðine dair görüþleri sebe-
biyle kendi döneminde Ýslâmcýlar’la ayný
görüþleri paylaþtýðý görülmektedir. Ancak

Mûsâ Kâzým

Efendi

Mûsâ Kâzým Efendi’nin el yazýsý, imzasý ve mührünün bu-

lunduðu bir dilekçe (Ýstanbul Müftülüðü Þer‘iyye Sicilleri

Arþivi, nr. 520)


