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105. SOHBET 

MUSAB B. UMEYR (RA) 

MEDİNE-İ MÜNEVVERE’NİN İLK KUR’AN VE DİN DERSİ ÖĞRETMENİ 

MUSAB B. UMEYR (RA) 

Mus'ab b. Umeyr (ra) aslen Kureyşlidir. Babasının adı Umeyr, annesinin adı Hunnas b. 
Malik’tir. Hz. Mus’ab, Hamne binti Cahş ile evli idi. Künyesi Ebu Abdullah veya Ebu Muhammet 
idi. Zeynep adında da bir kızı vardı. Mus’ab b. Umeyr (ra)’in ailesi çok zengin bir aile idi.1  

Hz. Mus’ab (ra), İslam’ı ilk kabul eden genç sahabelerdendi.  İslâm'a girdikten sonra Hz. 
Peygamber (sav), kendisine "Mus'abü'l-Hayr" unvanını vermişti. 

Hz. Mus'ab (ra), Kureyş'in Abdüddaroğulları’ndandı. Abdüddaroğulları cahiliye döneminde 
Mekke şehir devletinde "liva (sancaktarlık, yani savaşlarda Kureyş bayrağının taşınması);  sidane 
(Kâbe perdedarlığı demekti ve babadan oğula geçerdi) ve hicabe (Kabe hizmetkârlığı) görevlerini 
yapıyorlardı. Bir rivayete göre "nedve" (câhiliye Mekke'sinde Kureyş'in bir araya gelip 
problemlerini konuştukları, devlet yönetim merkezi ve meclisi) görevi de bu kabilede idi.   

Bütün bunlardan anlıyoruz ki, Abdüddaroğulları kabilesi, cahiliye devrinde Mekke’nin 
yönetiminde etkili bir konuma sahipti. Haşimoğulları ile de öteden beri husumetli idiler. Bundan 
dolayı da  Efendimiz (as)’ın peygamberliğine şiddetle karşı çıkmışlardı. Bu kabileden bazıları –
haşa- Kur’an’a alternatif olsun için halka eski Rum ve Acem masalları anlatıyorlar, bu suretle de 
Hz. Peygamber (sav)'i güya etkisiz hale getirmek istiyorlardı. 2 

HZ.	MUS’AB’IN	MÜSLÜMAN	OLUŞU	

Aristokrat bir aile içinde büyüyen Hz. Mus'ab (ra), baba ve annesinin biricik sevgili evlâtları 
idi. Aile zengin olduğu için ona en güzel, en pahalı, en lüks elbise ve ayakkabılar giydirirler, en 
üstün vasıflı kokular sürerlerdi. Akran ve arkadaşları arasında en çok cep harçlığı bulunan bir 
genç idi. O çağa göre en lüks, debdebe ve refah içinde yaşıyordu. Tabiri caizse bir eli yağda, bir 
eli balda idi. Çok da yakışıklı idi. Böyle bir ortamda yetişmesine rağmen emsallerine göre temiz 
bir kalbe sahipti. Putlara tapınılmasına tabiatı gereği sevmezdi. Yaratılış itibariyle tevhide daha 
meyilli idi. Bu özellikleri sebebiyledir ki, sülâlesinin ve ailesinin yönlendirmesinin aksine İslâm'a 
ilk girenler arasında yerini almıştır. Peygamber Efendimiz (as), Dârü'l-Erkam’da bulunuyorken, 
kendisine ulaşan İslam’a dahil olma dâvetine icabet etti ve Müslüman oldu. Durumdan haberdar 
oldukları takdirde baba ve annesinin çeşitli sıkıntılar çıkarabileceklerini bildiği için Hz. 
Peygamber (sav)'le olan irtibatını bir müddet gizledi. Namazlarını da gizli gizli kılmayı sürdürdü. 

                                                
1	İbnü'l-Esîr,	Üsdü'l-Gâbe,	V/181;	İbn	Hacer,	el-İsâbe,	III,421;	İbn	Sa'd,	Tabakat,	III/116	
2	Lokman,	31:6	
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Fakat amca oğullarından Osman b. Talha onu fark etti. Bu andan itibaren Hz. Mus'ab'ın 
hayatında yepyeni bir dönem başlamış oldu.  

HZ.	MUS’AB’IN	HİCRETİ	

Babası ve annesi Hz. Mus’ab’ın Müslüman olduğunu anlayınca, oğullarının 
Hâşimoğulları’ndan birine tâbi olmuş olması sebebiyle onu hapsettiler ve Müslümanlarla 
buluşup görüşmesini mani oldular. İslâm'dan dönmesi ve Hz. Peygamber (sav)'e tâbi olmaktan 
vazgeçmesi için çeşitli maddî ve manevi müeyyide uygulayıp, çeşitli baskı yöntemlerine 
başvurdular. Önce ana-baba haklarını öne sürdüler. Olmayınca bütün güzel elbiselerini, 
ayakkabılarını aldılar, cebindeki paraya el koydular, onu tam bir yoksulluğa ittiler. Yokluğa 
dayanamaz ve geriye eski inancına dönerler diye beklediler. Ancak bekledikleri olmadı.  

Mus'ab (ra) bir yolunu buldu ve bi'setin beşinci yılında Habeşistan’a göç eden sahabe 
kafilesi ile Habeşistan'a hicret etti. Böylece İslâm tarihinin ilk muhacirlerinden oldu. Habeşistan 
hicreti onun dünya nimetlerinden vazgeçişi  ve Allah için verdiği cihadın önemli bir safhası oldu. 
Peygamber Efendimiz (as), Mus’ab’ın bu yoksul halini görünce, maddî imkânların tamamını Allah 
ve Rasûlü'nün aşkına terk eden bir mü'mine sahip olduğu için  Cenâb-ı Hakk'a hamd u senalar 
eyledi. İkinci Habeşistan hicretinden 3-4 ay sonra tekrar Mekke’ye döndü.   

II. Akabe Biatının ardından Hz. Peygamber (as), Medînelilerin isteğiyle Hz. Mus'ab'ı tebliğ 
faaliyetini yürütmek üzere İslâm tarihinin ilk öğretmeni sıfatıyla Medine-i Münevvere’ye 
görevlendirdi. Mus'ab b. Umeyr (ra), böylece Medine'ye ilk hicret eden muhacir ünvanını aldı. 
İkinci muhacir ise Abdullah İbn Ümmi Mektum (ra) idi.3  

HZ.	MUS’AB	(RA)	MEDİNE'DE	

Medine’ye yerleşen Mus'ab b. Umeyr (ra) Ensar’ın büyüklerinden Es'ad b. Zürâre (ra)'a konuk 
oldu. Hz. Mus’ab (ra), Medine’nin ilk Müslümanlarından olan Es'ad b. Zürâre (ra)’ın desteğiyle çok 
verimli bir tebliğ çalışması yürüttü.  

Hz. Mus'ab, Hz. Peygamber (sav)'in davet ve tebliğindeki incelikleri gerçekten çok iyi 
öğrenmişti. O zamana kadar nazil olan sure ve âyetler ezberinde idi. Kur’an’dan âyetler okuyor, 
muhataplarına karşı etkili bir hitap tarzıyla psikolojik olarak onları etkiliyor ve tatlı bir üslup 
dahilinde İslâm'ı Medinelilere tanıtıyordu. Önce Medine’de ileri gelen kabile reislerine yöneldi. 
Bunun neticesinde Abdüleşheloğulları’ndan Üseyd b. Hudayr ile Sa'd b. Muaz Müslüman oldular. 
Bu son derece mühim olan simaların İslam’a kazanılmış olmaları, kabilenin geri kalanlarının 
Müslüman olması için önem arz ediyordu.   

Hz. Mus'ab (ra)’ın Medine’de tebliğ ve davet çalışmalarını sürdürürken kendilerine göre 
Medine’de fitne oluşturduğu düşünülen bu yabancı öğretmenin ortadan kaldırılmasının 
gerektiğini düşünen Üseyd b. Hudayr ve Sa’d b. Muaz harekete geçtiler. Hz. Mus’ab, 
Zaferoğullarına ait bir bostanda Müslüman olmuş Medinelilerle bir kuyu başında sohbet 
ediyordu. Önce Üseyd, daha sonra da Sa’d öfke ile geldiler. Hz. Mus’ab, onlara: "Biraz otursanız, 

                                                
3	İbnü'l-Esîr,	V/182;	İbn	Sa’d,	Tabakat,	III/117	
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söyleyeceklerimi dinleseniz. Beğenir ve dilerseniz kabul etseniz, beğenmeyecek olursanız, biz de 
hoşlanmadığınız şeyi size tekliften vazgeçip yanınızdan ayrılsak olmaz mı?" dedi ve onları 
diyaloğa zorladı. Çok hikmetli bir anlatım ve Kur'ân kıraati sonunda teskin olan bu insanlar, önce 
guslettiler, temiz elbiseler giydiler. Şehâdet getirdiler, daha sonra iki rekât namaz kıldılar ve 
Müslüman oldular.  

Hz. Mus’ab (ra), Medîne'de Cuma günü Cuma hutbesi ve Cuma namazı kıldırma konusunda 
da Hz. Peygamber (sav)'den izin almış bir sahabe idi. Müslümanları Sa'd b. Hayseme'nin evinde 
toplar onlara Cuma namazı kıldırırdı. Bazan da cemaati Hz. Es'ad b. Zürâre’nin evinde topladığı 
da olurdu.4  

HZ.	MUS’AB	(RA)	AKABE	BİATINDA	

Medîne'de bir yıl çalışan Hz. Mus’ab (ra), tebliğ ve davetlerinin semeresini gördü ve bi'setin 
13. (M. 622) yılının hac mevsiminde 75 kişi ile Mekke’ye geldi. Bu 75 bahtiyar kişinin 2’si kadın, 
73’ü erkeklerden oluşuyordu.  Mekke’ye gelen Hz. Mus’ab (ra) hiçbir yere uğramadan doğruca Hz. 
Peygamber (sav)'e gitti. Efendimiz (as)’a bir yıllık Medine faaliyetinin raporunu sundu. Bu başarılı 
faaliyetleri nedeniyle Hz. Peygamber (sav) Hz. Mus’ab (ra)’a memnuniyetini bildirdi; ona teşekkür 
etti ve hayır duada bulundu.  

Aslında Hz. Mus'ab (ra), bu ziyaretiyle hicretin müjdesini getirmiş oldu. II. Akabe Biatı'nın 
hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde en mühim vazifeyi o icra etti. Biatleşmenin ardından 
Zilhicce, Muharrem ve Safer aylarında Mekke'de kaldıktan sonra tekrar görev yeri olan Medine-i 
Münevvere'ye döndü. 

Rasûl-i Ekrem (sav) Hicretten sonra ashabı arasında kardeşlikler oluşturunca Hz. Mus’ab 
(ra)’ı muhacirlerden Sa'd b. Ebî Vakkas (ra), ensardan da Ebû Eyyûb el-Ensârî (ra) ile kardeş yaptı. 

HZ.	MUS’AB	(RA)	CİHAD	YOLUNDA		

Hz. Mus'ab (ra), Peygamber Efendimiz (as)’ın sancaktarlarındandı. Bedir gazasında 
muhacirlerin, Uhud gazasında ise Müslümanların tamamının sancağını o taşıdı.  

Uhud muharebesinin en çetin hal aldığı bir anda müşriklerden İbn Kamie, Peygamber 
Efendimize saldırmak ve onu öldürmek istedi. Hz. Mus’ab (ra) hep Hz. Peygamber (sav)'in en 
yakınında idi. İbn Kamia’nın niyetini sezen Hz. Mus'ab ve Nesibe Hatun (r.anhâ) onu karşıladılar 
ve Efendimiz (sa)’i müdafaa ettiler. İbn Kamia’nın üzerinde çift kat zırh olduğu için Hz. Mus’ab 
(ra)’in hamlesinden kurtuldu. Arkasından Mus’ab (ra)’a saldırdı ve bir kılıç darbesi ile onun sağ 
elini kesti. Hz. Mus'ab (ra) sancağı sol eline aldı. Fakat ikinci darbe sol elini kesince Hz. Mus'ab 
(ra) bu kez sancağı göğsü ile sıkı sıkıya tuttu, yere düşürmedi. Fakat İbn Kamia onu mızrakla 
vurdu ve şehid etti. Sancağı Hz. Ali (ra) kaptı ve yere düşürmedi.  

Hz. Mus'ab şehid düştüğünde kıyafeti fakir insanların kıyafeti gibi idi. Hz. Peygamber (sav) 
onu o vaziyette görünce şöyle dedi: "Bakınız şu yiğide ki, Allah onun kalbini nurlandırdı da o, 

                                                
4	İbn	Sâ'd,	Tabakât,	III,	117;	İbn	Abdi'l-Ber,	el-İstiâb	(İsâbe	Hamişinde),	III,	469;	Abdü'l-Celil	Şelebî,	Mus'abü'l-Hayr,	

Mecelletü'I-Ezher,	(sy.,	5),	s.	1049-1054,	Kahire	1976	
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anne ve babası arasında sizin görmediğiniz yiyecek ve içeceklerin en iyileriyle beslenmekte 
olduğunu görüp dururken, Allah ve Rasûlü'nün sevgisi ona anne ve babasını bıraktırdı." Keza, Hz. 
Mus'ab'a hitaben de: "Ben seni Mekke'de gördüğüm zaman senden daha ince ipek elbise giyen, 
senden daha güzel görünüşlü bir yiğit yoktu! Şimdi sen bir hırka içinde saçı başı karmakarışık bir 
haldesin!" demekten kendini alamadı ve başında durarak şu mealdeki âyeti okudu: 

فَمِنْهُم مَّن قَضَٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا  مِّنَ الْمُؤمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ 
  تَبْدِيلًا 

"Mü'minler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü 
yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde 
(sözlerini) değiştirmemişlerdir."5 

Habbâb b. El-Eret (ra) anlatıyor: "Biz Mekke'den Medine'ye dünya için değil, Allah rızası için 
Rasûlullah (sav) ile beraber hicret ettik. Artık, ecir ve mükâfatımız Allah'a aittir. Muhacir 
yoldaşlarımızdan bu ecir ve nimetten hiçbir şey tatmadan ahirete gidenler vardır ki, Mus'ab b. Umeyr 
onlardandır. Dostlarımızdan kendisine hicret semeresi ulaşan ve bu meyveyi devşirenler de vardır. 
Mus'ab, Uhud günü şehit olmuştu da biz onu saracak bir kefen bulamamıştık. Yalnız, şehidin bir 
kaftanını bulmuştuk. Biz bu aziz şehidi, ona sarmağa çalıştık, başını bürürken ayaklan açılıyordu, 
ayaklarını kapatırsak başı açığa çıkıyordu. Rasûlullah (sav) bize şehidin başını örtmemizi ve 
ayaklarının üstüne de izhir otu koymamızı emir buyurdu."6 

MUS’AB	B.	UMEYR	(RA)	HAKKINDA	ÖVGÜLER	

Aşere-i Mübeşşere'den Hz. Abdurrahman b. Avf (ra), mükellef bir iftar sofrasına oturduğu 
sırada Hz. Hamza (ra) ve Hz. Mus’ab (ra)’ı hatırlamış ve duygulanarak şöyle demiş: "(Bunlar öyle 
zühdî bir hayat içinde hak evine gittikten) sonra dünyanın bunca nimetleri karşıma seriliyor. Âhiret 
için kazandığımız hasenatımız tacil edilip de dünyada verilmiş olmasın!” Arkasından ağlamaya 
başlamış ve iftar yemeğini terk etmişti.7  

Âmir b. Rebia (ra), Hz. Mus’ab (ra)’la uzun süren arkadaşlık yapmış; bu arkadaşlığı Uhud 
savaşında onun şehit olması zamanına kadar devam etmiştir. Hz. Mus’ab (ra) için şunları ifade 
etmiştir: "Ben onun kadar güzel huylu ve onun kadar aykırı davranışı az bir kimse görmedim."8  

Alınacak Dersler: 

1. Günümüz Müslümanları, İslâmî tebliğ hizmetlerinde, İslâm uğrunda gösterilecek malî ve 
bedenî fedakârlıklar hususunda Mus'ab b. Umeyr (ra)’i kendilerine rol model olarak 
almalıdırlar.  

2. İslâmiyet, nice meşakkatlere göğüs gererek yayılmış, nice hamiyet sahiplerinin plânlı ve 
gayretli çalışmaları ile ilerlemiştir. 

                                                
5	Ahzab	sûresi,	33:23	
6	Buharî,	Megâzî,	Bab-u	Gazvet-i	Uhud,	82;	Tecrîd-i	Sarîh	Tercemesi,	IV,	351-355	
7	Buharî,	Kitâbü’l-Cenâiz,	34,35;	el-Megâzî,	80/Bab-u	Gazvet-i	Uhud	
8	İbn	Sâ'd,	Tabakat,	III/117	
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3. Hz. Mus’ab (ra) gibi İslam tarihinin ilk günlerinde şehid düşmüş ve İslam’ın yükseliş 
dönemlerini görmeseler de Allah (cc), onları asıl hayat olan ahiret yurdunda ecir ve 
mükafatların en üstünleri ile ödüllendirmiştir.  

4. Hz. Mus'ab (ra) gibi dâva sahibi olup, ölünceye kadar dâvaya olan bağlılığını sürdürenler, 
geride bıraktıklarının mücahedelerinden hissedar olacaklardır. 

Ödev:  

1. Uhut Muharebesini Ramazan el-Buti’nin Fıkhu’s Sîre isimli eserinden bir daha okuyunuz.  

 


