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MÛSÂ KÂZIM EFENDÝ

Ýttihat ve Terakkî’nin etkin bulunduðu ve
bu cemiyet sayesinde þeyhülislâmlýk yap-
týðý dönemlerde Meþrutiyet’i savunduðu,
böylece bazý muhafazakâr Ýslâmcý aydýn-
lardan farklý bir çizgi takip ettiði, hatta ýs-
lah ve yenileþme konusundaki temayülle-
riyle Osmanlý Devleti’nin ilerici ve geliþ-
meci âlim tipinin bir temsilcisi haline gel-
diði söylenebilir.

Eserleri. 1. Ýslâm’da Usûl-i Meþveret
ve Hürriyet (Ýstanbul 1324 r.). Risâle ay-
rýca Külliyât içerisinde de yer almýþtýr. 2.
Ýslâm’da Cihad (Ýstanbul 1333). Müdâ-
faa-i Milliyye Cemiyeti tarafýndan ücretsiz
olarak daðýtýlan risâle daha sonra Külli-
yât içerisinde de yayýmlanmýþtýr. 3. Sûre-i
Ýhlâs ve Alak Tefsirleri (Ýstanbul 1334).
4. Safvetü’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân (Ýs-
tanbul 1335). Mûsâ Kâzým’ýn Ahmed Mid-
hat Efendi’ye verdiði tefsir derslerinin Ah-
med Midhat Efendi tarafýndan kaleme
alýnmasýyla meydana gelen bir eser olup
Bakara sûresinin 73. âyetine kadar gel-
mektedir. 5. Zevrâ ve Havrâ (Ýstanbul
1335). Celâleddin ed-Devvânî’nin mebde
ve mead konusundaki görüþlerini içeren
ez-Zevrâß ve’l-Havrâß adlý eserinin ter-
cümesidir. 6. Külliyyât-ý Þeyhülislâm
Mûsâ Kâzým (Ýstanbul 1336; nþr. Ferhat
Koca, Ankara 2002). Müellifin çeþitli der-
gilerde neþredilen makaleleri, bazý risâle-
leri, konferanslarý ve beyannâmelerini içer-
mektedir. 7. el-Fetâvâ el-Kâzýmiyye fî
ýslâhi’l-fetâvâ et-Türkiyye (DÝB Ktp., nr.
173). Mûsâ Kâzým’ýn itikad, tahâret ve na-
mazla ilgili toplam elli iki fetvasýný ve bun-
larýn Arapça kaynaklarýný ihtiva etmekte-

dir (nþr. Ferhat Koca, Þeyhülislâm Musa
Kazým Efendi’nin Hayatý ve Fetvâlarý için-
de, Ýstanbul 2002, s. 220-232). Ferhat Ko-
ca, ayrýca onun Ýlâveli Mecmûa-i Cedî-
de ve Cerîde-i Ýlmiyye’de yayýmlanmýþ
bazý fetvalarýný da derlemiþtir (a.g.e. için-
de, s. 145-218). 8. Tercüme-i Vâridât (Sü-
leymaniye Ktp., Yazma Baðýþlar, nr. 2174;
Ýstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplýðý, Be-
lediye, nr. K. 564). Þeyh Bedreddin Simâ-
vî’nin tasavvuf ve vahdet-i vücûdla ilgili
Vâridât adlý eserinin tercümesidir. Mûsâ
Kâzým bu çalýþmada serbest bir tercüme
tekniði uygulamýþ ve metnin daha kolay
anlaþýlabilmesi için zaman zaman kendi
düþüncelerini de çeviriye katmýþtýr. Mah-
mut Sadettin Bilginer, Seyyid Muhammed
Nûrü’l-Arabî’nin Vâridat Þerhi adlý eseri-
nin neþrinde bu tercümeden bazý nakiller-
de bulunmuþtur (s. 32, 59). 9. Tahkîk-i
Vahdet-i Vücûda Dâir Bir Risâlenin
Tercümesi (Ýstanbul Belediyesi Atatürk
Kitaplýðý, Osman Nuri Ergin, nr. 313, 991,
1444; Belediye, nr. K. 433; Tercüman Ga-
zetesi Ktp., nr. 342; Yapý ve Kredi Bankasý
Sermet Çifter Araþtýrma Ktp., nr. 26). Ce-
mâleddin Muhammed Karamânî Nûri’nin
950 (1543) yýlýnda Arapça kaleme aldýðý
vahdet-i vücûda dair eserin tercümesidir.

Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin Þehzade-
baþý Kulübü Hey’et-i Ýlmiyyesi tarafýndan
neþredilen Mevâiz-i Dîniyye adlý eserin
(Ýstanbul 1328) I. cildinde Mûsâ Kâzým’ýn
“Ýstibdat, Hürriyet, Hâkimiyet-i Milliyye”
(s. 25-30) adlý bir makalesi yanýnda Ak-
dü’l-hakåyýk (Mekteb-i Sultânî’de verdi-
ði derslerle ilgili) isimli bir akaid risâlesi-
nin bulunduðu kaynaklarda belirtilmekte-
dir. Onun, Ýmam Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-
felâsife’si ile Ýbn Rüþd’ün ona verdiði ce-
vap üzerindeki çalýþmalarý Külliyyât’ta yer
almaktadýr (s. 139-196). Sýrât-ý Müsta-
kîm’de de birçok makalesi bulunmakta-
dýr.
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ÿFerhat Koca

– —
MÛSÂ KÂZIM KÜLLÝYESÝ

Baðdat’ta
on iki imamdan 

Mûsâ el-Kâzým’ýn kabri etrafýnda 
teþekkül eden külliye.

˜ ™

Baðdat’ýn batý yakasýnda bulunan ve
Kâzýmeyn adýyla anýlan külliye, Mûsâ el-
Kâzým ile (ö. 183/799) torunu Muhammed
el-Cevâd’ýn (ö. 220/835) mezarlarý etrafýn-

Mûsâ Kâzým Efendi’nin bir fetvasý (Ýlmiyye Salnâmesi, s.
628)

Mûsâ Kâzým Külliyesi’nin planý 
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da geliþmiþ ve semte adýný vermiþtir. 183
(779) yýlýnda Halife Hârûnürreþîd’in yaptýr-
dýðý kerpiç mezarýn üzerine 490’da (1097)
Selçuklu Veziri Mecdülmülk Ebü’l-Fazl Es-
‘ad bir türbe inþa ettirmiþ, etrafýna oda-
larla iki minareli bir cami eklenmiþtir. Ha-
life Nâsýr-Lidînillâh (1180-1225) sahnýn et-
rafýna revaklar yaptýrdýðý gibi türbedeki la-
hitleri abanoz aðacýyla kaplatmýþtýr. Þah
Ýsmâil 914 (1508) yýlýnda Baðdat’ý ele ge-
çirince yýktýrdýðý Selçuklu yapýlarý yerine
926’da (1520) iki kubbeli yeni bir türbe
inþa edilmiþtir. Kanûnî Sultan Süleyman
1534’te Baðdat’ý aldýðýnda Safevî imarýn-
dan kalan eksikleri tamamlatmýþtýr. II. Se-
lim 978 (1570) yýlýnda türbenin bitiþiðine
büyük bir cami ile kuzeybatýsýna bir mi-
nare ilâve ettirmiþ, 1796’da Kaçar Hüküm-
darý Aða Muhammed Þah yapýnýn kubbe-
lerini ve minarelerin külahlarýný altýnla kap-
latmýþtýr. Külliye 1880’de Ferik Selim Paþa,
1882-1884’te Kaçar Hükümdarý Feth Ali
Þah’ýn torunu Ý‘timâtüddevle Ferhad Mir-
za, 1904’te Sultan II. Abdülhamid, 1977-
1978 ve 1982 yýllarýnda Irak Evkaf Bakan-
lýðý’nca tamir ettirilmiþtir (çeþitli dönem-
lerde yapýlan imar faaliyetleri için ayrýca
bk. Ca‘fer el-Halîlî, IX, 158 vd.).

Mûsâ Kâzým Külliyesi, ortasýnda türbe
ve caminin yer aldýðý geniþ bir avlunun et-
rafýnda sýralanan medrese, imaret, imam-
þeyh odalarý ve kütüphanelerin yer aldýðý
iki katlý revaklý hücrelerden oluþmaktadýr.

Kale görünümündeki külliyenin dýþ duvar-
larý tuðladan yapýlmýþ ve üzeri mermerle
kaplanmýþtýr. Külliyenin kuzeyde yer alan
iki kapýsýndan baþka ayný mimari özellikle-
re sahip üç taçkapý dýþtan sade olmasýna
karþýlýk iç tarafta kuþatma kemerine ka-
dar yükselen kademeli süsleme niþleriyle
teþkilâtlandýrýlmýþtýr. Üst kemer alýnlýkla-
rýnda bütün cepheyi dolanan âyet kitâbe-
leri mevcuttur. Taçkapýlarýn iki yanýndan
merdivenlerle üst kata çýkýlmaktadýr.

Külliyenin ortasýnda bulunan ve kuzey-
den cami ile birleþen türbe diðer üç yön-
den revaklarla sarýlmýþtýr. Revaklarýn üstü-
nü örten tavanla türbe dýþ duvarlarý baþ-
tan sona kýymetli renkli taþlar, kalem iþi,
çini, sedef kakma ve altýn kaplamalarla
bezenmiþtir. Süslemeler renk ve kompo-
zisyonlarýyla saray cephelerini hatýrlatýr.
Revaklarýn dýþ yüzlerindeki çiniler arasýnda
II. Abdülhamid’in 1322 (1904) tarihli tuð-
ralarý bulunmaktadýr. Türbede sanduka-
nýn yer aldýðý dikdörtgen mekânýn etrafý
duvar-pâye sistemi ve mukarnaslý tromp-
lara yaslanan kubbelerle örtülmüþtür. Bü-
tün mekân içten 4 m. yüksekliðe kadar
mermer, yukarý kýsýmlar kristal camla kap-
lýdýr. Kubbelerin aralarýnda birer atlamak
suretiyle aydýnlatma fenerleri açýlmýþtýr.
Mûsâ el-Kâzým ile torunu Muhammed el-
Cevâd’a ait tek sanduka, yüksek kasnaklý
pandantif geçiþli kubbelerle örtülü iki ka-
re mekânýn tam ortasýndadýr. Selçuklu dö-
neminde yapýlan sanduka ise Baðdat’ta
Irak Müzesi’ne kaldýrýlmýþtýr.

Cami. Avlunun kuzey duvarý ile türbeye
bitiþik olarak yapýlan cami 40 × 56 m. öl-
çülerinde dikdörtgen planlýdýr. Avlunun do-
ðu ve batýsý ile türbe dýþ revaklarýndan
dört kapýyla girilen harim kubbeli mihrap
önü mekânýný “U” þeklinde saran içte on
iki, dýþta on altý pâyeden oluþan iki dizi ile
orta mekânýn iki yanýnda mihraba dik üç,

kuzeyde ise paralel üç nefe ayrýlmýþtýr. Kýb-
le duvarýna bitiþik dördü yarým, diðerleri
kalýn sekiz pâye üzerine oturan kubbeye
mukarnaslý tromplarla geçilmektedir. Ha-
rimin diðer kýsýmlarýný örten kýrk beþ kü-
çük kubbe ise prizmatik pandantiflidir.
Kuzey duvarýnda dýþa taþkýn beþ kenarlý
bir bölüm mevcuttur. Duvarlar ve kubbe
kasnaklarýnda açýlan pencerelerle yeterin-
ce aydýnlanan iç mekânýn önünde bulunan
mihrap, ortasý türbeye bakan bir pencere
þekline getirilmiþ sivri kemerli geniþ bir
niþ içinde yer almaktadýr. Son tamirde ta-
mamen deðiþtirilen mihrapta terrakota ve
çinili süslemeler mevcuttur. Caminin ce-
viz aðacýndan yapýlmýþ minberi de yenidir.
Son tamirde büyük kubbe kasnaðýna çi-
çekli kûfî harflerle kalýn bir kitâbe kuþaðý
yerleþtirilmiþtir. Ýç mekânda mihrap süs-
lemeleri dýþýnda tezyinata yer verilmemiþ,
tuðla dizileriyle tabii bir görünüm saðlan-
mýþtýr.

Türbenin köþelerinde yer alan silindirik
dört minare duvar içlerinde kalan sekiz-
gen kaidelere sahiptir. Bunlardan camiye
bitiþik olan kuzeydoðudakinin kapýsýnda
Sultan II. Selim’e ait 1570 tarihini veren
beþ beyitlik Türkçe kitâbe bulunmaktadýr.
Ýran iþgali sýrasýnda minare þerefelerinin
üstü Ýran üslûbunda örtülmüþ, petek ve
külâhlar altýnla kaplanmýþtýr. Cami ve re-
vak seviyesinden daha yüksek tutulan tür-
be duvarlarýnýn dört köþesinde sembolik
dört küçük minare daha mevcuttur.

Türbe-cami avlusunu üç taraftan sa-
ran yapýlar medrese, tekke, kütüphane ve
Þiî ileri gelenlerinin ikamet ettiði odalar-
dan meydana gelmektedir. Altta (önde) ey-
van, arkada hücreler, üstte iklime uygun
teras katlarý yer almaktadýr. Ýki kat boyun-
ca uzanan üç kapý arasýna ve köþelere bi-
rer köþk oturtulmuþtur. Eyvan kemerleri
ve cepheler geometrik ve bitki motiflerin-

Mûsâ Kâzým 

Külliyesi’nin 

revak tavaný 

iç süslemesinden 

bir detay

Mûsâ Kâzým Camii’nin içinden bir görünüþ
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den oluþan zengin çinilerle süslenmiþtir.
Kemerlerin üstünde lâcivert zemin üzeri-
ne sarý renkli sülüs harflerle yazýlmýþ ka-
lýn bir kitâbe kuþaðý uzanmaktadýr. Avlu
etrafýnda sýralanan hücrelerden kuzeydo-
ðu bölümünde helâ ve abdest alma me-
kânlarý mevcuttur. Güneydeki köþk hüc-
relerinden birinin üstünde kare kesitli bir
saat kulesi vardýr. Dýþ görünüþüyle Ýran
sanatýný hatýrlatan Mûsâ Kâzým Külliyesi,
bakýmlý mekâný ve çoðu Þiî olan binlerce
ziyaretçisiyle canlý bir dinî hayatýn merke-
zi durumundadýr.
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MÛSÂ b. MEYMÛN

(bk. ÝBN MEYMÛN).
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Ebû Abdirrahmân Mûsâ
b. Nusayr b. Abdirrahmân b. Zeyd

el-Lahmî (el-Bekrî)
(ö. 98/717)

Maðrib-i Aksâ ve Endülüs’ü fetheden
Emevî kumandaný.

˜ ™

19 (640) yýlýnda Suriye’de Kefermüsrâ
köyünde doðdu. Hâlid b. Velîd’in 12 (633)
yýlýnda Aynüttemr’de ele geçirdiði esirler
arasýnda bulunan babasý Nusayr hakkýn-
da onu Lahm, Belî veya Bekir b. Vâil ka-
bilelerine nisbet eden, Benî Lahm veya
Benî Ümeyye’nin âzatlýsý gösteren yahut
Arap asýllý olmadýðýný ileri süren farklý ri-
vayetler aktarýlmýþtýr. Muâviye b. Ebû Süf-
yân’ýn özel muhafýz birliði kumandanlýðý-
na kadar yükselen Nusayr, Muâviye’yi Hz.
Ali’ye karþý yürüttüðü mücadelede haksýz
gördüðü için Sýffîn Savaþý’na katýlmamýþ-
týr.

Çocukluk yýllarýný Suriye’de babasýnýn ya-
nýnda geçiren Mûsâ, Muâviye zamanýnda
kumanda kademesi içerisinde deniz se-
ferlerine katýldý ve Zehebî’nin yazdýðýna
göre Kýbrýs’ta bir kale inþa ettirdi (A£lâ-
mü’n-nübelâß, IV, 497). II. Muâviye’nin ha-
lifeliði býrakmasýnýn ardýndan baþlayan ik-
tidar mücadelesinde Abdullah b. Zübeyr’i
destekleyen Dahhâk b. Kays’ýn yanýnda yer
alan Mûsâ 65 (684) yýlýnda Mercirâhit sa-
vaþýnýn kaybedilmesi üzerine Mýsýr’a kaç-
tý; ancak bir süre sonra Mýsýr valiliðine ge-
tirilen Abdülazîz b. Mervân’ýn himayesine
girerek (bundan dolayý Abdülazîz’in âzat-
lýsý olarak da tanýnýr) tekrar Emevîler’in
safýna geçti. 73’te (692) Abdülazîz’in tek-
lifiyle Halife Abdülmelik b. Mervân tarafýn-
dan, Irak valiliðine tayin ettiði Biþr b. Mer-
vân’ýn danýþmanlýðýna ve Basra’nýn haraç
âmilliðine getirildi. Fakat iki yýl sonra, top-
ladýðý verginin bir kýsmýný zimmetine ge-
çirmekle itham edildiði için yeni Irak vali-
si Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî’nin kendisini
cezalandýrmasýndan korkup o sýrada Su-
riye’de bulunan efendisi Abdülazîz’in ya-
nýna kaçtý ve onun himayesinde halifenin
huzuruna girmeyi baþardý; ancak adýna
100.000 dinar zimmet çýkarýlmasýný önle-
yemedi. Bu miktarýn yarýsýný ödeyerek Ab-
dülazîz ile birlikte Mýsýr’a giden Mûsâ, Ýf-
rîkýye bölgesine düzenlenen birkaç sefer-
de kumandanlýk yaptý; ardýndan yaygýn
kanaate göre 79 (698) yýlýnda Abdülazîz
tarafýndan Ýfrîkýye ve Maðrib valiliðine ta-
yin edildi.

Mûsâ, kendisini bu göreve getiren efen-
disini memnun etmek, ayrýca halifenin
güvenini kazanmak için önce Ýfrîkýye ve
Maðrib-i Evsat’ta Ýslâm’ý yaymayý, ardýn-
dan Maðrib-i Aksâ’nýn fethini planladý. Ýþe
Kayrevan yakýnýndaki Zaðvân Kalesi’nde
ve civarýnda oturan Berberîler üzerine bir
ordu gönderip bölgeyi itaat altýna almak-
la baþladý. Daha sonra oðullarý Abdullah
ve Mervân Ýfrîkýye’nin tamamýnda hâki-
miyet kurdular. Ardýndan Mûsâ Maðrib-i
Evsat’a yönelip Berberî Hevvâre, Zenâte
ve Kütâme kabilelerinin yaþadýðý Sicilmâ-
se ve Secûmâ þehirlerini ele geçirdi (83/
702). 86 (705) yýlýnda Halife Abdülmelik’in
ölümü üzerine tahta çýkan oðlu I. Velîd, Ýf-
rîkýye ve Maðrib valiliðini doðrudan hilâ-
fet merkezine baðladý. Bu sýrada Maðrib-i
Evsat’ýn fethini tamamlamýþ ve bölgede
istikrarý saðlamýþ olan Mûsâ, Maðrib-i Ak-
sâ’yý fethetmek için harekete geçti (87/
706); iki yýl içerisinde Sebte (Ceuta) hariç
Kuzey Afrika’nýn tamamýný hâkimiyeti al-
týna aldý. Bu arada müstahkem bir þehir
olan Tanca’nýn valiliðine öncü birliklerinin
kumandaný âzatlýsý Târýk b. Ziyâd’ý getir-
di ve emrine 17.000 Arap, 12.000 Berberî
askeri verdi; ayrýca yanýnda Berberîler’e
Kur’an ve dinî meseleleri öðretmek üzere
din âlimleri býraktý (89/708). Karadaki fe-
tih faaliyetlerini sürdürürken Tunus’ta bü-
yük bir tersane yaptýrarak güçlendirdiði
donanmayla Kuzey Afrika sahillerini teh-
dit eden Bizans üslerini vurmak maksa-
dýyla denizde seferler düzenledi. 86 (705)
yýlýna kadar Sardinya, Mayurka ve Minor-
ka adalarý fethedildi; Sicilya’daki bazý þe-
hirler alýndý ve oradaki deniz gücü büyük
ölçüde kýrýldý.

O sýrada Ýspanya’da hüküm süren Vizi-
gotlar’la iliþkileri bozuk olan Sebte hâkimi
Julianos, Mûsâ’ya yaklaþarak onu yarýma-
dayý fethe teþvik etti; kendisine oradaki
topraklarýn verimliliði hakkýnda bilgi ver-
di, karýþýklýklar sebebiyle fethin son dere-
ce kolay olacaðýný söyledi. Bunun üzerine
Mûsâ, Halife Velîd’den izin aldýktan sonra
Ýspanya’nýn güney sahillerine Tarîf b. Mâ-
lik kumandasýnda 500 kiþilik bir keþif bir-
liði yolladý (Ramazan 91 / Temmuz 710).
Birliðin, görevini baþarýyla tamamlamasý
yanýnda bol miktarda ganimetle geri dön-
mesi üzerine 711 yýlý ilkbaharýnda Tanca
Valisi Târýk b. Ziyâd’ý, içinde sadece 300
Arap asýllý askerin bulunduðu Berberîler’-
den oluþan 7000 kiþilik bir ordunun baþýn-
da Ýspanya’ya gönderdi. Târýk, adýný o gün-
den beri kendisine nisbet edilen karaya
çýktýðý yerdeki kayalýklardan (Calpe / Ce-
belitârýk [Gibraltar]) alan boðazý geçerek
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