MÛSÂ SÜREYYÂ BEY
(5 Receb 92 / 28 Nisan 711) Algeciras’ý (elCezîretü’l-hadrâ) ele geçirdi. Kral Rodrigo’nun kalabalýk ordusuyla gelmekte olduðunu duyunca Mûsâ b. Nusayr’dan yardým istedi. 5000 kiþilik yardým birliðinin
ulaþmasýndan birkaç hafta sonra Rio Guadalete (Vâdiilekke) veya Rio Barbate kýyýsýnda Vizigotlar’ý aðýr bir hezimete uðratan Târýk bu zaferin ardýndan kýsa sürede Malaga (Mâleka), Elvira (Ýlbîre), Cordoba (Kurtuba), Ecija (Ýsticce) ve baþþehirleri
Toledo’yu (Tuleytula) fethetti. Fetih haberlerini alan Mûsâ b. Nusayr, farklý rivayetlere göre Târýk b. Ziyâd’ýn daveti üzerine fethin tamamlanmasýna yardýmcý olmak istemesi, Vâdiilekke zaferinden sonra daha fazla ilerlemesini emrettiði Târýk
b. Ziyâd’ýn buna uymamasý, kazandýðý zafer ve ele geçirdiði ganimetler dolayýsýyla
kumandanýný kýskanmasý ve halifenin valilik görevini ona vermesinden korkmasý
gibi sebeplerle büyük kýsmý Arap askerlerinden 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) þehirlerini aldý ve Târýk b. Ziyâd’la Toledo’da buluþtu (94/713). Ýki kumandan bundan sonra fetih faaliyetini Ýspanya’nýn kuzeyine doðru iki koldan sürdürdü. Ertesi yýl
Leon (Liyûn), Galicia (Cillîkýye) bölgeleriyle
Lerida (Lâride), Barselona (Berþelûne), Saragossa (Sarakusta) þehirleri zaptedildi. Bir
rivayete göre Pireneler aþýlarak Fransa
topraklarýna da girilmiþtir; hatta kaynaklarda Mûsâ b. Nusayr’ýn Avrupa üzerinden Ýstanbul’a ulaþmak idealini taþýdýðý da
ileri sürülmektedir (Zehebî, IV, 498).

Kuzeydeki daðlýk bölge dýþýnda Ýspanya’nýn tamamýna yakýnýný fetheden Mûsâ
b. Nusayr ve Târýk b. Ziyâd, Zilkade 95’te
(Temmuz-Aðustos 714) Halife Velîd b. Abdülmelik’in emriyle Dýmaþk’a gitmek üzere Endülüs’ten ayrýldýlar. Mûsâ, yaklaþýk
iki yýldýr idare merkezi edindiði Ýþbîliye’de
vali olarak oðullarýndan Abdülazîz’i, Ýfrîkýye’de Abdullah’ý ve Maðrib-i Aksâ’da Abdülmelik’i býraktý. Beraberinde, aralarýnda benzeri görülmemiþ mücevheratýn da
bulunduðu bol miktarda ganimet ve Ýspanya eþrafýndan çok sayýda esir götürüyordu. Dýmaþk’a yaklaþtýðýnda Halife Velîd’in hastalandýðýný duydu; ardýndan kardeþi ve veliahdý Süleyman’dan bir mektup
aldý. Süleyman, ondan yürüyüþünü yavaþlatarak Dýmaþk’a Velîd’in ölümünden son-

ra girmesini ve getirmekte olduðu ganimet ve esirleri kendisine vermesini istiyordu. Ancak Mûsâ bu emre uymadý; aksine Velîd hayatta iken oraya ulaþmak için
yürüyüþünü hýzlandýrdý ve onun ölümünden üç gün önce Dýmaþk’a girdi. Bu yüzden Süleyman halife olur olmaz onu bütün görevlerinden azledip zindana attýrdý; ayrýca büyük miktarda para ödemekle yükümlü tutuldu. Ömer b. Abdülazîz’in
araya girmesi ve Yezîd b. Mühelleb’in ödeyeceði paraya kefil olmasýyla iþkence altýnda ölmekten kurtulan Mûsâ’yý Süleyman
daha sonra affetti ve 98 (717) yýlýnda yanýna alarak beraberinde hacca götürdü.
Mûsâ bu yolculuk sýrasýnda Medine’de vefat etti. Onun 97 (716) yýlýnda Vâdilkurâ’da öldüðü de rivayet edilir.
Zeki, cömert, cesur ve dindar kiþiliðiyle
tanýnan Mûsâ b. Nusayr, Emevîler döneminin en baþarýlý kumandanlarýndandýr;
kaynaklarda ordularýnýn hiç yenilmediði
özellikle vurgulanýr. Ayrýca günümüze ulaþan az sayýdaki hutbe metni gibi nesirleriyle þiirleri onun edebiyat yeteneðini ve
nâdir hatiplerden biri olduðunu göstermektedir. Mûsâ’nýn valilik yýllarý ise bölgede geniþleme ve istikrar dönemi diye bilinir. Öte yandan görevlendirdiði âlimlerin
çalýþmalarý sayesinde Ýslâmiyet Berberîler
arasýnda hýzla yayýlmýþtýr. Tâbiînden olan
Mûsâ, Temîm ed-Dârî’den rivayette bulunmuþtur.
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MÛSÂ SÜREYYÂ BEY
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Türk mûsikisi bestekârý ve hocasý.

™

Ýstanbul Üsküdar’da doðdu. Bestekâr ve
neyzen Giriftzen Âsým Bey’in çoðu sanatkâr olan yirmi dört çocuðundan biridir. Üsküdar Merkez Rüþdiyesi ve Üsküdar Ýdâdîsi’nde öðrenim gördü. 1910’da devlet
tarafýndan mûsiki öðrenimi için Berlin’e
gönderildi. Berlin’de Prusya Kraliyet Akademisi ve Stern Konservatuvarý’ndan mezun oldu. Yurda dönünce Çapa Kýz Muallim
Mektebi, Erkek Muallim Mektebi, Mülkiye
Mektebi, Selçuk Kýz Lisesi ve Tiyatro Meslek Mektebi’nde mûsiki hocalýðý yaptý. Ayrýca, 14 Eylül 1923 tarihinde Ýstanbul Valisi ve Þehremini Ali Haydar Bey (Yuluð) tarafýndan Ýstanbul Þehremâneti’ne baðlý
olarak ikinci defa faaliyete geçirilen Dârülelhân’da (1927’den sonra Ýstanbul Konservatuvarý adýný aldý) müdürlük görevinin yaný sýra mûsiki tarihi ve kompozisyon dersleri verdi. Hiç evlenmeyen Mûsâ
Süreyyâ Bey, vefatýndan iki yýl kadar önce
kalp rahatsýzlýðý yüzünden müdürlük görevinden ayrýldý, ancak Ýstanbul Konservatuvarý’ndaki ve liselerdeki derslerine devam etti. 2 Aralýk 1932 tarihinde Lâleli’deki evinde öldü ve Merkezefendi Mezarlýðý’na defnedildi. Kardeþlerinden Cevad
Âsým Bey mûsikiþinas, Muazzez Kurdoðlu tiyatro sanatçýsýdýr.
Dönemin önemli mûsikiþinaslarý arasýnda yer alan Mûsâ Süreyyâ Bey hocalýðý ve
özellikle bestekârlýðýyla tanýnmýþtýr. Mûsikiye olan kabiliyetinin küçük yaþlarda ba-

Mûsâ
Süreyyâ Bey
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basý tarafýndan farkedilmesi üzerine bizzat babasýndan ve aðabeyi Ýbrâhim Sâbir
Efendi’den mûsiki dersleri almaya baþladý. Babasýndan mûsiki nazariyatýnýn yaný
sýra girift çalmasýný da öðrendi ve bu sazda iyi bir icracý olarak yetiþti. Yûsuf Paþa,
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Ebû Abdillâh (Ebû Muhammed) Mus‘ab
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Medine’ye gönderilen sahâbî.
Medine’ye gönderilen sahâbî.
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Kureyþ’in ana kollarýndan, Câhiliye devKureyþ’in ana kollarýndan, Câhiliye devrinde sidâne ve hicâbe görevleriyle kabilerinde sidâne ve hicâbe görevleriyle kabilenin sancaktarlýðýný yürüten Benî Abdüdnin sancaktarlýðýný yürüten Benî Abdüddâr’a mensup zengin bir ailenin çocuðu
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