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devletkorumasıaltındakütüphaneleregirmesinevenüshalarınınyaygınlaşmasınarağmenMûsâ’nıneseriverivayetleridarbirçevredekalmış,gerekenilgiyigörmemiştir.Bununneticesindeİbnİshak’ıntercihlerigenelkabulgörürkenMûsâ’nınrivayetlerizamanlanâdiratsınıfınadahilolmuştur.Mûsâb.Ukbe’nineserininenönemliyönüzikrettiğilistelerdir.Mûsâözellikleilkmüslümanlar,Habeşistanmuhacirleri,Akabebiatlarınakatılanlar,BedirGazvesi’neiştirakedenler,Bi’rimaûneveHuneynşehidlerigibikonulardaoluşturduğulisteleriçinbüyükçabaharcamıştır.Onunzikrettiğilisteler,kaydettiğitarihlerverivayetlerininiçeriğiciddianlamdasorgulanmışveeleştirilmiştir.Ancakmevcuthatalarınkendisinemiyoksamüstensihleremiaitolduğunutesbitetmekgüçtür.NitekimİbnHacerisimlerkonusundayapılanhatalarırâviveyamüstensihlereatfetmiş(el-İ½âbe, V, 667)İbnKesîrisetenkitlerinidoğrudanMûsâ’yayöneltmiştir
(el-Bidâye, III, 74, 187; V, 32-33, 246).

Kitâbü’l-Me³åzîbirçokâlimtarafındanensahihmegåzîeserlerininbaşındazikredilmiştir.İmâmMâlik,“Megåzîyikimdenyazalım?”sorusuna,“Mûsâb.Uk
be’ nin Me³åzî’sinden,çünküosikadır”cevabınıvermiştir.Diğerbirrivayetegöre,“Mûsâb.Ukbe’ninMe³åzî’sinden,çünküosâlihbirkimsedirveonunMe³åzî’si en doğrumegåzîdir”demiştir.İmamMâlik’inbukonudakidiğerbirsözüdeşöyledir:“SizeMûsâb.Ukbe’ninMe³åzî’sinitavsiyeederim,çünküosikadırveilerlemişyaşınarağmenResûlullahileberabersavaşlarakatılmışolanlarıtesbitetmeyeçalışmıştır”(Mizzî, XXIX, 118-119; İbn Ha-
cer, Teh×îbü’t-Teh×îb, V, 556).İmamMâlikyanındabirçokâliminbueserinensahihmegåzîkitabıolduğunubelirtmelerinerağmenrivayetleriarasındanâdirattürüanlatımlar,şâzgörüşler,isimlervetarihlendirmelerleilgilibirtakımhatalarbulunmaktadır.Mûsâb.Ukbe’ninsiyeryazımındadikkatçekicibiryönüdekendisindenöncekisiyerrâvilerininyaptığıgibihadiseyleilgiliâyetleredeyervermesidir.Mûsâ’nınkendisindensonrakisiyermüelliflerininederecedeetkilediğinitesbitetmekgüçtür.Megåzîhaberlerindeİbnİshak,Ma‘merb.RâşidveİbnHişâmonunisminikaydetmezken,Vâkıdî,Kitâbü’l-
Me³åzî’sindesadecedörtdefazikretmektedir.İbnSa‘d,Zübeyrî,İbnAbdülberenNemerî,KelâîveİbnSeyyidünnâsdaMûsâb.Ukbe’denyararlanmıştır.Bunaveİbnİshak’ınisimvermeksizinondan

hanımıÜmmüHâlid’inmevlâsıolduğuda
nak le di lir (Mizzî, XXIX, 116).TâbiîndenolupÜmmüHâlid’denhadisdinledi.Abdullahb.Ömer,Enesb.MâlikveSehlb.Sa‘diledegörüştü.Mûsâb.UkbeMedine’deyaşadıveoradavefatetti.Dönemin meşhur simaları arasındazikredilenMûsâb.Ukbe,İbrâhimveMuhammed isimli iki ağabeyiyle beraberMescidiNebevî’defıkıhvehadisdersleriverdi.Onunsikaolduğugenelliklekabuledilmektedir.NitekimMâlikb.Enes,Ahmedb.Hanbel,Yahyâb.Maîn,İbrâhimb.Tahmân,NesâîveEbûHâtimMuhammedb.İdrîserRâzîonusikakabuletmişlerdir.İbnŞihâbezZührî’dendoğrudanrivayettebulunupbulunmadığıkesinolaraktesbitedilemediğindendolayıtedlisyaptığıilerisürüldüysedegerekgüvenirliğihususundakiittifakgereksenakilleriarasındaZührî’ninönemlibiryertutmasıbuşüpheyiortadankaldırmaktadır.Mûsâb.Ukbe’ninhocalarıarasındaAbdullahb.Dînâr,Abdurrahmanb.HürmüzelA‘rec,Alkameb.Vakkås,EbûSelemeb.Abdurrahmanb.Avf,Ebü’zZinâd,İbnŞihâbezZührî,Nâfi‘,Urveb.Zübeyr,ÜmmüHâlid,annesiÜmmüMûsâveannetarafındandedesiEbûHabîbegibiisimleryeralmaktadır.TalebeleriarasındaAbdullahb.Mübârek,EbûİshakelFezârî,İbnCüreyc,İbrâhimb.Tahmân,Mâlikb.Enes,Süfyânb.Uyeyne,SüfyânesSevrî,Şu‘beb.Haccâcveyeğeniİsmâilb.İbrâhimb.Ukbesayılmaktadır.Zehebî,Mûsâb.Ukbe’ninmegåzîkonusundaeseryazanilkkişiolduğunubelirtir
(A£lâ mü’n-nü belâß, VI, 114).GünümüzeulaşmayanmuhtasarKitâbü’l-Me³åzî’
si nin (Sehâvî ese rin adı nı Sîre tü Mû sâ b. 
£Ušbe  şek lin de kay de der [el-İ £lân bi’t-tev-
bîÅ, s. 157])tekciltolduğukaydedilmektedir.Bununlabirlikteonunİslâmöncesihaberlere,nesepvelistelereyerverdiği,Hz.Peygamber’inhayatınadairhiçbirrivayetidışarıdabırakmadığıdikkatealındığındabuifade,eserininİbnİshakveVâkıdî’nineserlerinegöremuhtasarkabuledildiğişeklindeyorumlanabilir.Mûsâb.Ukbe’nintemeldeİbnŞihâbezZührî’ninrivayetleriniesasalaraktelifettiğieserindekirivayetlerarasında
ken di sin den son ra ki kay nak lar da zik redilmeyenveyaenazındanmeşhurolmamışnevâdirtüründendenilebilecekbirçokrivayeterastlamakmümkündür.Bununmuhtemelsebebionunİbnİshak,EbûMa‘şer,Vâkıdîgibibirçokâliminaksinesarayaintisapetmemesidir.Sarayınhimayesinegirenmüelliflerineserlerinin

816). æuhûrü’l-besâtîn’deaynıbaşlığıtaşıyanbölümüngenişletilmişşeklidir.
7.“HistoiredeSégou”(trc. M. Ndi aye, 
Bul le tin de l’IFAN, 1978, se ri B, XL [3], s. 
458-588).Yineæuhûrü’l-besâtîn’de yer alanbölümüngenişletilmişhalidir.MûsâKamara’nınbunlarındışındaotobiyografisiolanTebşîrü’l-Åâßifi’l-Åayrânve
te×kîruhûbi-sa£atira¼metillâhi’l-kerî-
mi’l-mennân(Fu ta To ro’da ki ba zı ka bi-
le le rin kö ken le ri ve ta ri hi hak kın da),el-
Mecmû£u’n-nefîssirranve£alâniyye-
tenfî×ikriba£²i’s-sâdâti’l-Beydâniyye
ve’l-Fûlâniyyeadlıeserleriyledahabaşkaçalışmalarıdavardır.

BİBLİYOGRAFYA:EbûBekirHâlidBâ, eş-ŞeyÅ Mûsâ Ka ma râ 
kâti bü’t-târîÅi’l-ic timâ£î ve’¦-¦e šå fî li-şu£ûbi 
Vâdi’s-Se ne³ål, [bas kı ye ri ve ta ri hi yok] (el-
Ma‘he dü’l-Mo ritâniy yü’l-ilmî); Ara bic Li te ra tu-
re of Af ri ca: The Wri tings of Wes tern So uda nic 
Af ri ca (ed. J. O. Hun wick v.dğr.), Lei den 2003, 
IV, 465-470; MoustaphaNdiaye,“Rap ports en tre 
qâdiritesettijânitesauFoutaToroauxXIXe et 
XXesièclesàtraversAl-Haqqel-mubîndeCheikh
Mo us sa Ka ma ra”, Bul le tin de l’ins ti tut fon da-
men tal d’Af ri que no ire, XLI/1, Da kar 1979, s. 
190-207; D.Robinson,“No ti ce bi og rap hi que sur 
Sha ikh Mu sa Ka ma ra”, Is lam et so ciétés au sud 
du Sa ha ra, sy. 1, Pa ris 1987, s. 12-17; a.mlf.,
“Unhistorienetanthropologuesénégalais:Sha-
ikh Mu sa Ka ma ra”, Ca hi ers d’étu des af ri ca ines, 
XXVI II/109, Pa ris 1988, s. 89-116; SaidBousbina,
“MusaKamara,lesavant‘autodidacte’”, Is lam et 
so ciétés au sud du Sa ha ra, sy. 6 (1992), s. 75-
78; a.mlf.–J.Schmitz,“L’histoiredel’Almaami
Abdul(1727/8-1806),parShaykhMuusaKama-
ra”, a.e., s. 59-93; J.Schmitz,“Florilègeaujardin
del’opprimé.Unetraductiondelamonumentale
histoiredesnoirsdeShyakhMuusaKamara”, 
a.e., s. 81-94; A.Pondopoulo,“Unetraduction
‘malpartie’(1923-1945):leZuhural-Basatinde
CheikhMoussaKamara”, a.e., s. 95-110; AhmedeşŞükrî,“Müsâheme¼avleta¼š¢šimaÅ¹û¹‘Eş-
he’l-£ulûmvee¹yâbü’l-Åaberfîsîreti’l-¥âc£Ömer’
li-ŞeyÅMûsâKamarâ”, Da£ve tü’l-¼aš, sy. 363, 
Ra bat 1422/2002. ÿEnesKabakcı
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( موسى بن عقبة )
Ebû Muhammed Mû sâ b. Ukbe

b. Ebî Ayyâþ
el-Kureþî el-Esedî el-Medenî

(ö. 141/758)

Ýlk megåzî müelliflerinden, tâbiî.
˜ ™

Kaynaklardahayatınadairyeterlibilgiyoktur.Bazırivayetlerdenhareketle55
(675)veya60(679)yılıcivarındadoğmuşolabileceğinisöyleyenaraştırmacılarvardır
(Ho ro vitz, s. 69; M. Mus ta fa el-A‘zamî, I, 
213).Zübeyrb.Avvâm’ınmevlâsıolanbirailedengeldiğiiçinKureşîveEsedînisbeleriyleanılır.Mûsâ’nınZübeyrb.Avvâm’ın
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tanbölgesinehâkimoldu.BugelişmelerdensonrabölgeninmahallîhâkimiEmîrTâceddinEbü’lFazl,Selçuklular’abağlılığınıbildirmekzorundakaldı.MûsâYabgububaşarılarınınardındanBüstbölgesinikısasüredehâkimiyetialtınaaldı.GüneyHorasanveSîstan’dagenişbirbölgeyielindetutanMûsâYabgu,Heratşehrinimerkezhalinegetirdi.Hâkimiyetialtındabulunanbölgelerdeyarımüstakilbiridarekurarakkendiadınahutbeokutupsikkebastırdı.NitekimMûsâYabguadına435 (1043-44), 439 (1047-48)yıllarındaHerat,443 (1051-52)yılındadaSicistan’da,oğluEbûAliHasanYabguadına ise443 (1051-52)ve446 (1054-

55)yıllarındaHerat’tabastırılansikkelergünümüzeulaşmıştır.Sîstanbölgesi
442’de (1051)GaznelihâcibiTuğrul’unelinegeçtiysedekısasüresonraTuğrul’unGazne’ye dönmesinin ardından bölgeyenidenMûsâYabgu’nunhâkimiyetinegirdi.FakatonunSîstan’dakihâkimiyetiistikrarlıolmadı,sıksıkSelçukluhânedanüyelerininmüdahaleleriylekarşılaştı.Önce
432’de (1041)İbrâhimYinal’ınkardeşiErtaş,446447’de (1054-1055)ÇağrıBey’inoğluAlpSungurYâk†tîve448’de (1056) bizzatÇağrıBey’inSîstan’amüdahalesinekarşımücadeleetmekzorundakaldı.BunlarınentehlikelisiolanÇağrıBey’inmüdahalesiancakMûsâYabgu’nunSultanTuğrulBeynezdindeyaptığışikâyetneticesindebertarafedilebildi.KardeşiÇağrıBey’isertbirşekildekınayanTuğrulBey,SîstaneyaletininidaresiniparabastırmavehutbeokutmahaklarıilebirliktetekrarMûsâYabgu’yaverdi(TârîÅ-i 
Sîstân, s. 381).SelçukluhânedanınınMûsâYabguko luileÇağrıBeykoluarasındakimücadelenindahasonrakidönemdededevamettiğigörülmektedir.NitekimMûsâYabgu’nunhâkimiyetmerkeziolanHerat’ta
450’de (1058)ÇağrıBeyileoğluAlparslanadınabastırılanbirsikke,butarihteMûsâYabguailesininhâkimiyetalanınınmuhtemeleniyicedaraldığınıgöstermek
te dir (So ur del, XVI II [1963-64], s. 214). Alparslan455’te (1063)MûsâYabgu’nunZerenc’deki egemenliğine son verdi.MûsâYabgukolununsiyasîhâkimiyetininiseTuğrulBey’invefatınınardındanAlparslan’ıngiriştiğisaltanatmücadelesininhemenbaşlarında456 (1064)yılındabertarafedildiğianlaşılmaktadır.ButarihteoldukçayaşlanmışolmasıgerekenMûsâYabgu’nunhayatınınsondönem

– —
MÛSÂ YABGU

( موسى يبغو )
el-Melikü’l-âdil Muizzü’d-devle

Mûsâ b. Selçuk

(ö. 456/1064’ten sonra)

Selçuklu hânedanýnýn
atasý olan

Selçuk Bey’in oðlu.
˜ ™

Selçuklular’ınkuruluşdevrindeönemliroloynayanhânedanmensuplarındanbiriolanMûsâYabgu’nun(İnanç Yab gu)adınınikincikelimesinineskibirTürkunvanıolan“yabgu”şeklindemi,yoksaTürkçe’deyırtıcıbirkuşismiolan“peygu”(bey gu-

bıgu:asturbadius)şeklindemiokunmasıgerektiğimeselesitartışmalıdır.Kaynaklardahayatınınilkdönemlerinedairbirbilgiyoktur.Selçuk’unoğullarındanArslanYabgu’nunGazneliMahmudtarafındanesiredilmesi(416/1025)veYûsuf’unölümündensonraaileninenyaşlıüyesiolarakMâverâünnehirveHârizm’deSelçuklular’ınliderliğiniüstlendi.Selçuklular’ın426 (1035) yılındaHorasan’agöçetmesininardındanGazneliler’leyapılansavaşlar,hânedanıngençüyeleriTuğrulveÇağrıBeykardeşleringüçkazanmasınaveamcalarıMûsâYabgu ileeşitseviyeyegelmelerinezeminhazırladı.Muhammedb.HüseyinelBeyhak¢’yegöre,Selçuklular’ın19Şâban426 

(29Haziran1035)tarihindeGazneliler’ekarşıkazandığıilkzaferdensonraSultanMesud’agönderilenüçelçidenancakbiriMûsâYabgu’yutemsiletmekteydi(TârîÅ, 
s. 641).SultanMesudbuzaferinardındanTuğrulBey’eNesâ’yı,ÇağrıBey’eDihistan’ıveMûsâYabgu’yaFerâre’yi “dihkan”unvanıyla iktâetti. Selçuklular’ınGazneliler’ekarşı15veya25Şâban429 

(23Mayısveya2Haziran1038)tarihindekazandıkları ikincizafer,TuğrulBey’inhânedaniçerisindeiyicesivrilmesiniveamcasıMûsâYabgu’nunüzerindebirkonumayükselmesinisağladı.Zaferinardındanyapılantaksimde,TuğrulveÇağrıbeylerHorasan’ınenönemlimerkezleriolanNîşâburveMervşehirlerinialırkenMûsâYabgu’nunpayınadahaazönemtaşıyanSerahsşehridüştü.NihayetSelçuklular’ınGazneliler’ekarşı431 (1040) yılındakazandıklarıDandanakanzaferisonundaMûsâYabgu’yaHerat,İsfizâr,Bûşenc,SîstanveBüstşehirleriverildi.KısabirsüresonraMûsâYabguyaklaşık
5000süvariyleHeratşehrinielegeçirdi,ardındanyeğeniErtaş’ınyardımıylaSîs

haberalmasınadayanarakMûsâ’nınsiyeryazıcılığındaiçerikbakımındankısmîbiretkisindensözedilebilir.MuhammedBakşîşEbûMâlik,çeşitlikaynaklardaMû sâb.Ukbe’dengelenrivayetleribirarayagetiripkitaphalindeneşretmiştir(bk. 
bibl.).Mûsâ’nıneserindenyirmicivarındahadisiYûsufb.MuhammedİbnKådîŞühbe(ö. 789/1387)müstakilbirrisâledetoplamıştır.EduardSachau’nunAlmancaçevirisiylebirlikteyayımladığıburisâle MeşhûrHasanSelmântarafındandaneşredilmiştir(bk. bibl.). Se ne di 782 (1380) yılınakadargelenrisâleİsmâilb.İbrâhimb.Ukbe’nin,amcasıMûsâb.Ukbe’dennaklinedayanmaktadır.MahmutOlgaç
Mûsâb.Ukbe’nin(ö. 141/758)Siyer’e
DairRivayetlerininDeğerlendirilmesi
(Hz. Mu hammed’in Nübüvvetine Kadar) başlıklıbiryükseklisanstezihazırlamıştır
(2015, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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Bey rut 1395/1975, V, 404; a.mlf., Me şâ hî ru 
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