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MÛSÂ SÜREYYÂ BEY

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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‘abü'l-hayr diye de anılan Mus‘ab, ümmü'l-
mü'minîn Zeyneb bint Cahş'ın kız kardeşi 
Hamne ile evliydi.
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Ebû Abdillâh (Ebû Îsâ) Mus‘ab b. ez-Zübeyr
b. el-Avvâm el-Esedî el-Kureþî

(ö. 72/691)

Abdullah b. Zübeyr’in kardeþi,
Irak valisi.
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27-37 (647-657) yýllarý arasýnda Medine’-
de doðdu. Kureyþ kabilesinin Esed b. Ab-
düluzzâ koluna mensuptur. Babasý aþere-i
mübeþþereden Zübeyr b. Avvâm, annesi
Rebâb bint Üneyf el-Kelbiyye’dir. Hakkýn-
daki bilgilerin tamamýna yakýný, aðabeyi
Abdullah b. Zübeyr’in 64 (683) yýlýnda Hi-
caz’da halifeliðini ilân etmesinden sonraki
yýllara aittir. Bu tarihten itibaren kuman-
danlýk ve valilik görevlerinde bulundu. Filis-
tin üzerine gönderildiði ilk seferinde Eme-
vî kumandaný Amr b. Saîd el-Eþdak’a ye-
nildiyse de kýsa bir süre sonra yardýmcý
birliklerin kumandaný olarak katýldýðý Re-
beze Savaþý’nýn kazanýlmasýnda büyük rol
oynadý.

Mus‘ab, 65 (684-85) yýlýnda kardeþi Ubey-
de b. Zübeyr’in yerine Medine valiliðine ge-
tirildi. Bu görevi yürüttüðü iki yýl içinde
Abdullah b. Zübeyr’in hâkimiyetinde bu-
lunan, Hâricî isyanlarýnýn devam ettiði Irak
bölgesinde durum iyice karýþtý. Kûfe’de
kontrolü eline geçiren Muhtâr es-Sekafî
(66/685), Irak’ýn büyük bir kýsmýnýn ve þark
vilâyetlerinin kendisine katýlmasý ve Emevî
ordusuna karþý Hâzir zaferini kazanmasýy-
la (67/686) þöhretini daha da arttýrdý. Bu
geliþmeler karþýsýnda Abdullah b. Zübeyr,

Mus‘ab’ý Irak bölgesinde elinde tutabildi-
ði tek merkez olan Basra’nýn valiliðine ta-
yin etti (67/687). Buradaki ilk konuþmasýn-
da kendisine “cezzâr” (kasap) lakabýný ver-
diðini söyleyerek sert bir politika izleyece-
ðini açýklayan Mus‘ab, genelde Emevîler’i
hedef gösterdiyse de ardýndan Kûfe eþ-
rafýnýn teþvikiyle Muhtâr meselesini öne
aldý ve Fars Valisi Mühelleb b. Ebû Sufre’-
nin kuvvetlerine katýlmasýndan sonra Muh-
târ’ýn üzerine yürüyerek onu önce Mezar
adý verilen yerde, ardýndan Kûfe yakýnla-
rýndaki Harûrâ’da aðýr bir hezimete uðra-
týp öldürdü ve þehri ele geçirdi (14 Rama-
zan 67 / 3 Nisan 687). Böylece Kûfe’nin
tekrar Abdullah b. Zübeyr’in idaresi altý-
na girmesinin ardýndan, Suriye baþta ol-
mak üzere batýya doðru fethedeceði yer-
lerin valiliðinin kendisine verileceði vaadiy-
le Muhtâr’ýn önemli kumandaný Ýbrâhim b.
Eþter’i yanýna çekmeyi baþaran Mus‘ab,
Mühelleb b. Ebû Sufre’yi Emevî Halifesi
Abdülmelik b. Mervân ile aralarýnda en-
gel oluþturmasý için Musul, el-Cezîre, Ýr-
mîniye ve Azerbaycan valiliðine tayin et-
ti. Bir süre sonra da onu isyanlarý bir tür-
lü bastýrýlamayan Hâricîler’e karþý yollaya-
rak yerine Ýbrâhim b. Eþter’i getirdi (68/
688). Ancak bu arada Abdullah b. Zübeyr,
Mus‘ab’ý görevinden alýp valiliði kendi oð-
lu Hamza’ya verdi. Hamza’nýn baþarýsýzlýðý
yüzünden gittikçe artan þikâyetler karþý-
sýnda ayný yýl içerisinde görevine iade edi-
len Mus‘ab hemen Suriye bölgesini Eme-
vîler’in elinden almak için hazýrlýklara baþ-
ladý. Fakat ayný emeli Irak için taþýyan Ab-
dülmelik b. Mervân, Basra ve Kûfe eþra-
fýndan, Mus‘ab’ýn yakýn adamlarýndan ba-
zýlarýna mektup göndererek çeþitli vaad-
lerle onlarý yanýna çekmeye çalýþýyordu.
Nihayet 72 (691) yýlýnda Irak istikametin-
de önündeki en önemli engel olan Karkýsi-
yâ’yý barýþ yoluyla aldýktan sonra Mus‘ab’ýn
üzerine yürüdü. Ýki ordu Deyrülcâselik mev-
kiinde, sonralarý bir süre Hýrbetü Mus‘ab
adýyla anýlan (Belâzürî, Ensâb, V, 337) çöl-
lük alanda karþýlaþtý. Abdülmelik, bir yan-
dan da Mus‘ab’ýn kumandanlarýný yanýna
çekme gayretlerini sürdürüyordu. Ýbrâhim
b. Eþter, Emevî halifesinden aldýðý, onun
tarafýna geçtiði takdirde Irak valiliðinin
kendisine verileceðine dair mektubu Mus-
‘ab’a götürerek diðer kumandanlara da
benzeri mektuplarýn gönderildiðini söyledi
ve onu uyardý. Buna raðmen Mus‘ab on-
larýn görevlerinde herhangi bir deðiþiklik
yapmadý. Savaþýn ilk safhasýnda Ýbrâhim
b. Eþter öldürüldü ve bu Mus‘ab için aðýr
bir darbe oldu. Askerlerinin bir kýsmý kar-
þý tarafa geçince yanýnda sadece çok ya-
kýn adamlarý ve az sayýdaki akrabasý kalan,

ancak yine de Abdülmelik’in emanla tes-
lim olmasý teklifini reddeden Mus‘ab çar-
pýþmaya devam ederken öldürüldü ve ba-
þý kesildi (Cemâziyelevvel 72 / Ekim 691,
bu hadisenin 71 [690] yýlýnda meydana
geldiði de rivayet edilir). Gövdesi öldürül-
düðü yerde topraða verilmiþ ve sonralarý
üzerine inþa edilen türbe ziyaretgâh hali-
ne gelmiþtir; baþý ise Dýmaþk’ta defnedil-
miþtir.

Irak valiliði sýrasýnda bölge halkýnýn mem-
nuniyetini kazanan Mus‘ab b. Zübeyr ge-
lirlerin artmasýný saðlamýþtýr. Rivayete gö-
re Abdullah b. Zübeyr’in emriyle 70 (689-
90) yýlýnda Basra’da az miktarda dirhem
darbettirmiþtir. Kaynaklarda iyi bir hatip
ve zamanýnýn en yakýþýklý genci olduðu be-
lirtilen Mus‘ab ayný zamanda güzelliðiyle
tanýnmýþ hanýmlarla evlilik yapmasýyla
meþhurdu. Araplar’ýn en cömertlerinden
ve en cesurlarýndan biri kabul edilirdi; Ab-
dülmelik’in onu “en kahraman Arap” diye
tanýmlayarak ölümüne aðladýðý rivayet edi-
lir. Ölümü edip ve þairleri etkilemiþ, Ebû
Mihnef Maštelü Mu½£ab b. Zübeyr adýy-
la bir eser yazmýþtýr (Sezgin, s. 42). Mus-
‘ab babasý Zübeyr b. Avvâm, Sa‘d b. Ebû
Vakkas, Ebû Saîd el-Hudrî ve Ebû Hürey-
re’den hadis rivayet etmiþ, kendisinden
Hakem b. Uyeyne, Amr b. Dînâr el-Cu-
mahî ve Ýsmâil b. Ebû Hâlid rivayette bu-
lunmuþtur.
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