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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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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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ra girmesini ve getirmekte olduðu gani-
met ve esirleri kendisine vermesini isti-
yordu. Ancak Mûsâ bu emre uymadý; ak-
sine Velîd hayatta iken oraya ulaþmak için
yürüyüþünü hýzlandýrdý ve onun ölümün-
den üç gün önce Dýmaþk’a girdi. Bu yüz-
den Süleyman halife olur olmaz onu bü-
tün görevlerinden azledip zindana attýr-
dý; ayrýca büyük miktarda para ödemek-
le yükümlü tutuldu. Ömer b. Abdülazîz’in
araya girmesi ve Yezîd b. Mühelleb’in öde-
yeceði paraya kefil olmasýyla iþkence altýn-
da ölmekten kurtulan Mûsâ’yý Süleyman
daha sonra affetti ve 98 (717) yýlýnda ya-
nýna alarak beraberinde hacca götürdü.
Mûsâ bu yolculuk sýrasýnda Medine’de ve-
fat etti. Onun 97 (716) yýlýnda Vâdilkurâ’-
da öldüðü de rivayet edilir.

Zeki, cömert, cesur ve dindar kiþiliðiyle
tanýnan Mûsâ b. Nusayr, Emevîler döne-
minin en baþarýlý kumandanlarýndandýr;
kaynaklarda ordularýnýn hiç yenilmediði
özellikle vurgulanýr. Ayrýca günümüze ula-
þan az sayýdaki hutbe metni gibi nesirle-
riyle þiirleri onun edebiyat yeteneðini ve
nâdir hatiplerden biri olduðunu göster-
mektedir. Mûsâ’nýn valilik yýllarý ise bölge-
de geniþleme ve istikrar dönemi diye bi-
linir. Öte yandan görevlendirdiði âlimlerin
çalýþmalarý sayesinde Ýslâmiyet Berberîler
arasýnda hýzla yayýlmýþtýr. Tâbiînden olan
Mûsâ, Temîm ed-Dârî’den rivayette bulun-
muþtur.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Abdülhakem, Fütû¼u Mý½r (Torrey), s. 202-
213; el-Ýmâme ve’s-siyâse, II, 50-83; Belâzürî, Fü-
tû¼ (Rýdvân), s. 231-232; Ya‘kubî, TârîÅ, II, 285,
292, 294; Taberî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl), VI, 468, 492-
497; Ýbnü’l-Kutýyye, TârîÅu iftitâ¼i’l-Endelüs (nþr.
Ýbrâhim el-Ebyârî), Beyrut 1402/1982, s. 29-37;
AÅbâr mecmû£a, s. 13-28, 35-36; Ýbn Asâkîr, Tâ-
rîÅu Dýmaþš (Amrî), LXI, 211-224; Ýbnü’l-Esîr,
el-Kâmil, IV, 372, 539-540, 561-566, 576; V, 22,
26; Ýbnü’l-Ebbâr, el-¥ulletü’s-siyerâß (nþr. Hüse-
yin Mûnis), Kahire 1985, II, 332-334; Ýbn Halli-
kân, Vefeyât, V, 318-329; Ýbn Ýzârî, el-Beyânü’l-
mu³rib, I, 39-46; II, 3-25; Zehebî, A£lâmü’n-nü-
belâß, IV, 496-500; Makkarî, Nef¼u’¹-¹îb, I, 229-
290; Selâvî, el-Ýstiš½â, I, 94-100; Hüseyin Mûnis,
Fecrü’l-Endelüs, Kahire 1959, s. 52-108; Hâlid
es-Sûfî, TârîÅu’l-£Arab fi’l-Endelüs, Bingazi 1980,
s. 41-47, 75-84, 138-170; Bessâm el-Aselî, Mûsâ
b. Nu½ayr, Beyrut 1986; Nadir Özkuyumcu, Fet-
hinden Emevîler’in Sonuna Kadar Mýsýr ve Ku-
zey Afrika: 18-132/639-750 (doktora tezi, 1993),
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 180-189; Ýsmail
Hakký Atçeken, Endülüs’ün Fethi ve Mûsâ b. Nu-
sayr, Ankara 2001; R. Menendez Pidal, “Leyen-
das del último rey godo”, Revista de Archivos
Bibliotecas y Museos, V, Madrid 1901, s. 858-
895; C. Sánchez-Albornoz, “Donde y cuando mu-
rió don Rodrigo”, Cuadernos de historia de Es-
paña, III, Buenos Aires 1945, s. 5-101; a.mlf.,

“Precisiones sobre fath al-Andalus”, Revista del
Instituto Egipcio de estudios Islámicos en Mad-
rid, IX-X, Madrid 1961-62, s. 1-21; T. Lewicki, “Les
origines de l’Islam dans les tribus berbères du
Sahara occidental: Musa ibn Nusayr et .Ubayd
Allah ibn al-Habhab”, St.I, XXXII (1970), s. 203-
214; E. Lévi -Provençal, “Musa b. Nusayr”, EI 2

(Ýng.), VII, 643-644.
ÿCâsim el-ubûdî

– —
MÛSÂ SÜREYYÂ BEY

(1884-1932)

Türk mûsikisi bestekârý ve hocasý.
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Ýstanbul Üsküdar’da doðdu. Bestekâr ve
neyzen Giriftzen Âsým Bey’in çoðu sanat-
kâr olan yirmi dört çocuðundan biridir. Üs-
küdar Merkez Rüþdiyesi ve Üsküdar Ýdâ-
dîsi’nde öðrenim gördü. 1910’da devlet
tarafýndan mûsiki öðrenimi için Berlin’e
gönderildi. Berlin’de Prusya Kraliyet Aka-
demisi ve Stern Konservatuvarý’ndan me-
zun oldu. Yurda dönünce Çapa Kýz Muallim
Mektebi, Erkek Muallim Mektebi, Mülkiye
Mektebi, Selçuk Kýz Lisesi ve Tiyatro Mes-
lek Mektebi’nde mûsiki hocalýðý yaptý. Ay-
rýca, 14 Eylül 1923 tarihinde Ýstanbul Vali-
si ve Þehremini Ali Haydar Bey (Yuluð) ta-
rafýndan Ýstanbul Þehremâneti’ne baðlý
olarak ikinci defa faaliyete geçirilen Dârü-
lelhân’da (1927’den sonra Ýstanbul Kon-
servatuvarý adýný aldý) müdürlük görevi-
nin yaný sýra mûsiki tarihi ve kompozis-
yon dersleri verdi. Hiç evlenmeyen Mûsâ
Süreyyâ Bey, vefatýndan iki yýl kadar önce
kalp rahatsýzlýðý yüzünden müdürlük gö-
revinden ayrýldý, ancak Ýstanbul Konserva-
tuvarý’ndaki ve liselerdeki derslerine de-
vam etti. 2 Aralýk 1932 tarihinde Lâleli’-
deki evinde öldü ve Merkezefendi Mezar-
lýðý’na defnedildi. Kardeþlerinden Cevad
Âsým Bey mûsikiþinas, Muazzez Kurdoð-
lu tiyatro sanatçýsýdýr.

Dönemin önemli mûsikiþinaslarý arasýn-
da yer alan Mûsâ Süreyyâ Bey hocalýðý ve
özellikle bestekârlýðýyla tanýnmýþtýr. Mûsi-
kiye olan kabiliyetinin küçük yaþlarda ba-

(5 Receb 92 / 28 Nisan 711) Algeciras’ý (el-
Cezîretü’l-hadrâ) ele geçirdi. Kral Rodri-
go’nun kalabalýk ordusuyla gelmekte oldu-
ðunu duyunca Mûsâ b. Nusayr’dan yar-
dým istedi. 5000 kiþilik yardým birliðinin
ulaþmasýndan birkaç hafta sonra Rio Gu-
adalete (Vâdiilekke) veya Rio Barbate kýyý-
sýnda Vizigotlar’ý aðýr bir hezimete uðra-
tan Târýk bu zaferin ardýndan kýsa süre-
de Malaga (Mâleka), Elvira (Ýlbîre), Cordo-
ba (Kurtuba), Ecija (Ýsticce) ve baþþehirleri
Toledo’yu (Tuleytula) fethetti. Fetih ha-
berlerini alan Mûsâ b. Nusayr, farklý riva-
yetlere göre Târýk b. Ziyâd’ýn daveti üze-
rine fethin tamamlanmasýna yardýmcý ol-
mak istemesi, Vâdiilekke zaferinden son-
ra daha fazla ilerlemesini emrettiði Târýk
b. Ziyâd’ýn buna uymamasý, kazandýðý za-
fer ve ele geçirdiði ganimetler dolayýsýyla
kumandanýný kýskanmasý ve halifenin va-
lilik görevini ona vermesinden korkmasý
gibi sebeplerle büyük kýsmý Arap askerle-
rinden oluþan 18.000 kiþilik bir ordunun
baþýnda Ýspanya’ya geçti (Ramazan 93 /
Haziran-Temmuz 712). Karaya çýktýktan
sonra baþka bir güzergâhý izleyerek Latin
harfleriyle yazýlmýþ adýný taþýyan ilk altýn
sikkeyi bastýrdýðý Sevilla (Ýþbîliye), Carmona
(Karmûne), Niebla (Leble), Merida (Mâride) þe-
hirlerini aldý ve Târýk b. Ziyâd’la Toledo’-
da buluþtu (94/713). Ýki kumandan bun-
dan sonra fetih faaliyetini Ýspanya’nýn ku-
zeyine doðru iki koldan sürdürdü. Ertesi yýl
Leon (Liyûn), Galicia (Cillîkýye) bölgeleriyle
Lerida (Lâride), Barselona (Berþelûne), Sara-
gossa (Sarakusta) þehirleri zaptedildi. Bir
rivayete göre Pireneler aþýlarak Fransa
topraklarýna da girilmiþtir; hatta kaynak-
larda Mûsâ b. Nusayr’ýn Avrupa üzerin-
den Ýstanbul’a ulaþmak idealini taþýdýðý da
ileri sürülmektedir (Zehebî, IV, 498).

Kuzeydeki daðlýk bölge dýþýnda Ýspan-
ya’nýn tamamýna yakýnýný fetheden Mûsâ
b. Nusayr ve Târýk b. Ziyâd, Zilkade 95’te
(Temmuz-Aðustos 714) Halife Velîd b. Ab-
dülmelik’in emriyle Dýmaþk’a gitmek üze-
re Endülüs’ten ayrýldýlar. Mûsâ, yaklaþýk
iki yýldýr idare merkezi edindiði Ýþbîliye’de
vali olarak oðullarýndan Abdülazîz’i, Ýfrîký-
ye’de Abdullah’ý ve Maðrib-i Aksâ’da Ab-
dülmelik’i býraktý. Beraberinde, aralarýn-
da benzeri görülmemiþ mücevheratýn da
bulunduðu bol miktarda ganimet ve Ýs-
panya eþrafýndan çok sayýda esir götürü-
yordu. Dýmaþk’a yaklaþtýðýnda Halife Ve-
lîd’in hastalandýðýný duydu; ardýndan kar-
deþi ve veliahdý Süleyman’dan bir mektup
aldý. Süleyman, ondan yürüyüþünü yavaþ-
latarak Dýmaþk’a Velîd’in ölümünden son-
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