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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.
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(1884-1932)

Türk mûsikisi bestekârý ve hocasý.
˜ ™

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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basý tarafýndan farkedilmesi üzerine biz-
zat babasýndan ve aðabeyi Ýbrâhim Sâbir
Efendi’den mûsiki dersleri almaya baþla-
dý. Babasýndan mûsiki nazariyatýnýn yaný
sýra girift çalmasýný da öðrendi ve bu saz-
da iyi bir icracý olarak yetiþti. Yûsuf Paþa,
Hacý Ârif Bey, Zekâizâde Hâfýz Ahmed (Ir-
soy) Efendi, Müezzinzâde Rifat Bey, Bolâ-
henk Nûri Bey gibi mûsiki üstatlarýnýn ka-
týldýðý mûsiki toplantýlarýna babasýyla bir-
likte devam ederek Türk mûsikisinin he-
men bütün meþhur bestelerini bu üstat-
lardan duyup öðrenme imkânýna sahip
oldu. Ayrýca Tanbûrî Cemil Bey’in evinde
babasý Âsým Bey ve Kemânî Tevfik Bey’-
le toplanýp Türk mûsikisini Avrupa’da ta-
nýtmak amacýyla konserler vermek üzere
yaptýklarý meþkler de onun zengin bir eser
birikimine sahip olmasýnda önemli rol oy-
namýþtýr. Bu sebeple Hüseyin Sadettin Arel,
Mesut Cemil Tel ve Ruþen Ferit Kam, onu
son yüzyýlda yaþamýþ mûsikiþinaslar ara-
sýnda klasik bilgi ve görgüsü en yüksek ve
zengin olan sanatkâr diye tanýmlar. Has-
sas ve nazik kiþiliðiyle bilinen Mûsâ Sürey-
yâ Bey ayrýca iyi bir piyanist ve ûdî olup
derslerini piyano eþliðinde yapardý. Türk
mûsikisinin Batý mûsikisinden faydalanma-
sýnýn gerekliliðini, bu þekilde meydana ge-
lecek yeni bir çehre ile geleceðin mûsiki
çatýsýnýn kurulabileceðini, ancak bu yeni-
liklere yönelirken Türk mûsikisinin özün-
den ve ruhundan asla tâviz verilmemesi
icap ettiðini savunurdu.

Batý müziði tarzýnda bazý eserleri mev-
cutsa da bestelerinde Türk mûsikisinin za-
rif bir üslûp ve klasik bir eda ile örüldüðü
dikkati çeker. Öztuna, onun bestelerinden
üç marþ ve on dokuz þarkýdan meydana
gelen bir listeyi ansiklopedisinde neþret-
miþtir (bk. bibl.). Güftelerinin bazýsý yakýn
arkadaþý Ercümend Ekrem Talu’ya ait olan
þarkýlarý arasýnda, “Sen sanki bahârýn gü-
lüsün, þen çiçeðimsin” mýsraýyla baþlayan
hüzzam; “Tâc-ý hüsnün hükmeder þâirle-
rin dîvânýna” mýsraýyla baþlayan mâhur;
“Sûziþ-i aþkýnla ben nâlân iken” mýsraýyla
baþlayan nihâvend makamýndaki eserleri
halen repertuvarlarda sýkça yer alan bes-
telerinden bazýlarýdýr. Ayrýca sözleri Cemal
Ethem Yeþil’e ait olup 1919’da bestelenen,
“Baþka bir aþk istemez, aþkýnla çarpar
kalbimiz / Ey vatan, göz yaþlarýn dinsin,
yetiþtik çünkü biz” mýsralarýyla baþlayan
marþý günümüzde de okunan marþlar ara-
sýndadýr. Önceleri “Vatan Marþý” diye aný-
lan bu eser daha sonra “Mülkiye Marþý”
adýyla Mülkiye Mektebi’nin marþý olarak
kabul edilmiþtir.
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Ebû Abdillâh (Ebû Muhammed) Mus‘ab
b. Umeyr b. Hâþim el-Kureþî el-Abderî

(ö. 3/625)

Hz. Peygamber tarafýndan
Birinci Akabe Biatý’ndan sonra

Ýslâm’ý teblið için 
Medine’ye gönderilen sahâbî.

˜ ™

Kureyþ’in ana kollarýndan, Câhiliye dev-
rinde sidâne ve hicâbe görevleriyle kabile-
nin sancaktarlýðýný yürüten Benî Abdüd-
dâr’a mensup zengin bir ailenin çocuðu
olarak dünyaya geldi. Ýlk müminlerden
biriydi; ancak Resûl-i Ekrem’in peygam-
berliðine þiddetle karþý çýkan ailesinin bu-
na izin vermeyeceðini bildiðinden onun ya-
nýna bir süre gizlice gidip geldi ve namaz-
larýný da gizli kýldý. Durumu öðrenilince ha-
yatýnda zor bir dönem baþladý. Babasý ve
annesi onu müslüman olduðu için hapset-
tiler ve yolundan dönmesi için çeþitli bas-
kýlar yaptýlar, fakat dininden vazgeçireme-
diler. Mus‘ab, peygamberliðin beþinci yý-
lýnda ilk kafile ile Habeþistan’a hicret etti.
Bir süre sonra Mekke ileri gelenlerinden
bazýlarýnýn Ýslâm’a girdiði yolunda yanlýþ
bir haber duyulunca otuz sekiz kiþiyle bir-
likte geri döndü ve Birinci Akabe Biatý’na
kadar (621) Mekke’de kaldý. Bu tarihte Re-
sûl-i Ekrem, Medineliler’in isteðiyle onu
Ýslâm tarihinin ilk muallimi olarak görev-
lendirdi; bu sebeple Medine’ye ilk hicret
eden sahâbî olarak da kabul edilir. Es‘ad
b. Zürâre’nin evinde kalan ve onun deste-
ðiyle verimli bir çalýþma yürüten Mus‘ab,
Hz. Peygamber’in teblið tarzýný çok iyi kav-
ramasý, Kur’ân-ý Kerîm’den o zamana ka-
dar inmiþ âyetleri ezbere bilmesi ve etkili
konuþmasýyla Üseyd b. Hudayr ve Sa‘d b.

Muâz gibi tanýnmýþ þahsiyetlerin ihtidâ
etmesini saðladý; Medine’de Es‘ad b. Zü-
râre ile birlikte cuma ve vakit namazlarý-
ný kýldýrdý. 622 yýlýnýn hac mevsiminde iki-
si kadýn yetmiþ beþ kiþiyle Mekke’ye gel-
di ve Resûlullah’a bir yýl içinde yaptýðý teb-
lið faaliyetini anlatarak onun takdirini ka-
zandý. Medine’ye hicretin baþlangýcý olan
Ýkinci Akabe Biatý’nýn hazýrlanmasý ve ger-
çekleþtirilmesinde önemli görev yapan
Mus‘ab üç ay daha Mekke’de kalýp geri
döndü.

Hicretten sonra Resûl-i Ekrem onu mu-
hacirlerden Sa‘d b. Ebû Vakkas, ensardan
Ebû Eyyûb el-Ensârî ile kardeþ yaptý ve ka-
bilesinin geleneðine uyarak Bedir’de mu-
hacirlerin, Uhud’da bütün müslümanla-
rýn sancaðýný onun taþýmasýna izin verdi.
Uhud Gazvesi’nde Hz. Peygamber’in ya-
nýndan hiç ayrýlmayýp sancaktarlýk göre-
vini yerine getiren Mus‘ab, Resûl-i Ek-
rem’i yaralayan Ýbn Kamîe’nin kýlýç darbe-
leriyle her iki eli de kesilince sancaðý kol-
larýyla göðsüne bastýrarak dik tutmaya ça-
lýþýrken yine onun mýzraðýyla þehid düþ-
tü. Savaþtan sonra þehidler defnedilirken
Hz. Peygamber, yoksul bir kýyafet içindeki
Mus‘ab’ý yanýndakilere göstererek onun
bir zamanlar en güzel elbiseleri giydiðini,
en güzel yemekleri yediðini, fakat Allah
ve resulünün sevgisini her þeye tercih et-
tiðini söyledi. Ardýndan, “Müminler içinde
Allah’a verdikleri sözde duran nice kiþiler
vardýr. Onlardan bazýsý sözünü yerine ge-
tirip o yolda canýný vermiþ, bazýsý da -þe-
hidliði- beklemektedir. Onlar hiçbir þekilde
-sözlerini- deðiþtirmemiþlerdir” meâlinde-
ki âyeti (el-Ahzâb 33/23) okudu. Sahâbî-
ler, daha sonraki dönemlerde bolluk ve re-
fah içinde yaþadýklarý zamanlarda daima
Mus‘ab’ý anmýþlardýr. Bunlardan Habbâb
b. Eret, Mekke’den Medine’ye dünyevî
menfaatler için deðil Allah rýzâsý için hic-
ret ettiklerini, fakat Allah Teâlâ’nýn kendi-
lerine dünya nimetlerini de verdiðini, Mus-
‘ab b. Umeyr gibi arkadaþlarýnýn bu nimet-
lerden hiçbir þey tatmadan âhirete inti-
kal ettiklerini belirttikten sonra Uhud’da
þehid olduðu gün onu saracak bir kefen
bulamadýklarýný, bedenini hýrkasýyla örtme-
ye çalýþtýklarýnda baþýna çekince ayaklarý-
nýn, ayaklarýna çekince baþýnýn açýldýðýný,
sonunda baþýný örttüklerini, ayaklarýnýn üs-
tüne de kokulu bir ot demeti koyduklarý-
ný söylemiþtir (Buhârî, “Cenâ,iz”, 27, “Me-
gazî”, 17, 26; Müslim, “Cenâ,iz”, 44). Mus-
‘abü’l-hayr diye de anýlan Mus‘ab, ümmü’l-
mü’minîn Zeyneb bint Cahþ’ýn kýz karde-
þi Hamne ile evli olduðu için Hz. Peygam-
ber’in bacanaðý idi.
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Efendi’den mûsiki dersleri almaya baþla-
dý. Babasýndan mûsiki nazariyatýnýn yaný
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da iyi bir icracý olarak yetiþti. Yûsuf Paþa,
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namýþtýr. Bu sebeple Hüseyin Sadettin Arel,
Mesut Cemil Tel ve Ruþen Ferit Kam, onu
son yüzyýlda yaþamýþ mûsikiþinaslar ara-
sýnda klasik bilgi ve görgüsü en yüksek ve
zengin olan sanatkâr diye tanýmlar. Has-
sas ve nazik kiþiliðiyle bilinen Mûsâ Sürey-
yâ Bey ayrýca iyi bir piyanist ve ûdî olup
derslerini piyano eþliðinde yapardý. Türk
mûsikisinin Batý mûsikisinden faydalanma-
sýnýn gerekliliðini, bu þekilde meydana ge-
lecek yeni bir çehre ile geleceðin mûsiki
çatýsýnýn kurulabileceðini, ancak bu yeni-
liklere yönelirken Türk mûsikisinin özün-
den ve ruhundan asla tâviz verilmemesi
icap ettiðini savunurdu.

Batý müziði tarzýnda bazý eserleri mev-
cutsa da bestelerinde Türk mûsikisinin za-
rif bir üslûp ve klasik bir eda ile örüldüðü
dikkati çeker. Öztuna, onun bestelerinden
üç marþ ve on dokuz þarkýdan meydana
gelen bir listeyi ansiklopedisinde neþret-
miþtir (bk. bibl.). Güftelerinin bazýsý yakýn
arkadaþý Ercümend Ekrem Talu’ya ait olan
þarkýlarý arasýnda, “Sen sanki bahârýn gü-
lüsün, þen çiçeðimsin” mýsraýyla baþlayan
hüzzam; “Tâc-ý hüsnün hükmeder þâirle-
rin dîvânýna” mýsraýyla baþlayan mâhur;
“Sûziþ-i aþkýnla ben nâlân iken” mýsraýyla
baþlayan nihâvend makamýndaki eserleri
halen repertuvarlarda sýkça yer alan bes-
telerinden bazýlarýdýr. Ayrýca sözleri Cemal
Ethem Yeþil’e ait olup 1919’da bestelenen,
“Baþka bir aþk istemez, aþkýnla çarpar
kalbimiz / Ey vatan, göz yaþlarýn dinsin,
yetiþtik çünkü biz” mýsralarýyla baþlayan
marþý günümüzde de okunan marþlar ara-
sýndadýr. Önceleri “Vatan Marþý” diye aný-
lan bu eser daha sonra “Mülkiye Marþý”
adýyla Mülkiye Mektebi’nin marþý olarak
kabul edilmiþtir.
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MUS‘AB b. UMEYR
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Ebû Abdillâh (Ebû Muhammed) Mus‘ab
b. Umeyr b. Hâþim el-Kureþî el-Abderî

(ö. 3/625)

Hz. Peygamber tarafýndan
Birinci Akabe Biatý’ndan sonra

Ýslâm’ý teblið için 
Medine’ye gönderilen sahâbî.

˜ ™

Kureyþ’in ana kollarýndan, Câhiliye dev-
rinde sidâne ve hicâbe görevleriyle kabile-
nin sancaktarlýðýný yürüten Benî Abdüd-
dâr’a mensup zengin bir ailenin çocuðu
olarak dünyaya geldi. Ýlk müminlerden
biriydi; ancak Resûl-i Ekrem’in peygam-
berliðine þiddetle karþý çýkan ailesinin bu-
na izin vermeyeceðini bildiðinden onun ya-
nýna bir süre gizlice gidip geldi ve namaz-
larýný da gizli kýldý. Durumu öðrenilince ha-
yatýnda zor bir dönem baþladý. Babasý ve
annesi onu müslüman olduðu için hapset-
tiler ve yolundan dönmesi için çeþitli bas-
kýlar yaptýlar, fakat dininden vazgeçireme-
diler. Mus‘ab, peygamberliðin beþinci yý-
lýnda ilk kafile ile Habeþistan’a hicret etti.
Bir süre sonra Mekke ileri gelenlerinden
bazýlarýnýn Ýslâm’a girdiði yolunda yanlýþ
bir haber duyulunca otuz sekiz kiþiyle bir-
likte geri döndü ve Birinci Akabe Biatý’na
kadar (621) Mekke’de kaldý. Bu tarihte Re-
sûl-i Ekrem, Medineliler’in isteðiyle onu
Ýslâm tarihinin ilk muallimi olarak görev-
lendirdi; bu sebeple Medine’ye ilk hicret
eden sahâbî olarak da kabul edilir. Es‘ad
b. Zürâre’nin evinde kalan ve onun deste-
ðiyle verimli bir çalýþma yürüten Mus‘ab,
Hz. Peygamber’in teblið tarzýný çok iyi kav-
ramasý, Kur’ân-ý Kerîm’den o zamana ka-
dar inmiþ âyetleri ezbere bilmesi ve etkili
konuþmasýyla Üseyd b. Hudayr ve Sa‘d b.

Muâz gibi tanýnmýþ þahsiyetlerin ihtidâ
etmesini saðladý; Medine’de Es‘ad b. Zü-
râre ile birlikte cuma ve vakit namazlarý-
ný kýldýrdý. 622 yýlýnýn hac mevsiminde iki-
si kadýn yetmiþ beþ kiþiyle Mekke’ye gel-
di ve Resûlullah’a bir yýl içinde yaptýðý teb-
lið faaliyetini anlatarak onun takdirini ka-
zandý. Medine’ye hicretin baþlangýcý olan
Ýkinci Akabe Biatý’nýn hazýrlanmasý ve ger-
çekleþtirilmesinde önemli görev yapan
Mus‘ab üç ay daha Mekke’de kalýp geri
döndü.

Hicretten sonra Resûl-i Ekrem onu mu-
hacirlerden Sa‘d b. Ebû Vakkas, ensardan
Ebû Eyyûb el-Ensârî ile kardeþ yaptý ve ka-
bilesinin geleneðine uyarak Bedir’de mu-
hacirlerin, Uhud’da bütün müslümanla-
rýn sancaðýný onun taþýmasýna izin verdi.
Uhud Gazvesi’nde Hz. Peygamber’in ya-
nýndan hiç ayrýlmayýp sancaktarlýk göre-
vini yerine getiren Mus‘ab, Resûl-i Ek-
rem’i yaralayan Ýbn Kamîe’nin kýlýç darbe-
leriyle her iki eli de kesilince sancaðý kol-
larýyla göðsüne bastýrarak dik tutmaya ça-
lýþýrken yine onun mýzraðýyla þehid düþ-
tü. Savaþtan sonra þehidler defnedilirken
Hz. Peygamber, yoksul bir kýyafet içindeki
Mus‘ab’ý yanýndakilere göstererek onun
bir zamanlar en güzel elbiseleri giydiðini,
en güzel yemekleri yediðini, fakat Allah
ve resulünün sevgisini her þeye tercih et-
tiðini söyledi. Ardýndan, “Müminler içinde
Allah’a verdikleri sözde duran nice kiþiler
vardýr. Onlardan bazýsý sözünü yerine ge-
tirip o yolda canýný vermiþ, bazýsý da -þe-
hidliði- beklemektedir. Onlar hiçbir þekilde
-sözlerini- deðiþtirmemiþlerdir” meâlinde-
ki âyeti (el-Ahzâb 33/23) okudu. Sahâbî-
ler, daha sonraki dönemlerde bolluk ve re-
fah içinde yaþadýklarý zamanlarda daima
Mus‘ab’ý anmýþlardýr. Bunlardan Habbâb
b. Eret, Mekke’den Medine’ye dünyevî
menfaatler için deðil Allah rýzâsý için hic-
ret ettiklerini, fakat Allah Teâlâ’nýn kendi-
lerine dünya nimetlerini de verdiðini, Mus-
‘ab b. Umeyr gibi arkadaþlarýnýn bu nimet-
lerden hiçbir þey tatmadan âhirete inti-
kal ettiklerini belirttikten sonra Uhud’da
þehid olduðu gün onu saracak bir kefen
bulamadýklarýný, bedenini hýrkasýyla örtme-
ye çalýþtýklarýnda baþýna çekince ayaklarý-
nýn, ayaklarýna çekince baþýnýn açýldýðýný,
sonunda baþýný örttüklerini, ayaklarýnýn üs-
tüne de kokulu bir ot demeti koyduklarý-
ný söylemiþtir (Buhârî, “Cenâ,iz”, 27, “Me-
gazî”, 17, 26; Müslim, “Cenâ,iz”, 44). Mus-
‘abü’l-hayr diye de anýlan Mus‘ab, ümmü’l-
mü’minîn Zeyneb bint Cahþ’ýn kýz karde-
þi Hamne ile evli olduðu için Hz. Peygam-
ber’in bacanaðý idi.

‘abü'l-hayr diye de anılan Mus‘ab, ümmü'l-
mü'minîn Zeyneb bint Cahş'ın kız kardeşi 
Hamne ile evliydi.


