MÛSÂ SÜREYYÂ BEY
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Muâz gibi tanýnmýþ þahsiyetlerin ihtidâ
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Ebû Abdillâh (Ebû Îsâ) Mus‘ab b. ez-Zübeyr
b. el-Avvâm el-Esedî el-Kureþî
(ö. 72/691)
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Abdullah b. Zübeyr’in kardeþi,
Irak valisi.
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27-37 (647-657) yýllarý arasýnda Medine’de doðdu. Kureyþ kabilesinin Esed b. Abdüluzzâ koluna mensuptur. Babasý aþere-i
mübeþþereden Zübeyr b. Avvâm, annesi
Rebâb bint Üneyf el-Kelbiyye’dir. Hakkýndaki bilgilerin tamamýna yakýný, aðabeyi
Abdullah b. Zübeyr’in 64 (683) yýlýnda Hicaz’da halifeliðini ilân etmesinden sonraki
yýllara aittir. Bu tarihten itibaren kumandanlýk ve valilik görevlerinde bulundu. Filistin üzerine gönderildiði ilk seferinde Emevî kumandaný Amr b. Saîd el-Eþdak’a yenildiyse de kýsa bir süre sonra yardýmcý
birliklerin kumandaný olarak katýldýðý Rebeze Savaþý’nýn kazanýlmasýnda büyük rol
oynadý.

Mus‘ab, 65 (684-85) yýlýnda kardeþi Ubeyde b. Zübeyr’in yerine Medine valiliðine getirildi. Bu görevi yürüttüðü iki yýl içinde
Abdullah b. Zübeyr’in hâkimiyetinde bulunan, 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 kazanmasýyla (67/686) þöhretini daha da arttýrdý. Bu
geliþmeler karþýsýnda Abdullah b. Zübeyr,

Mus‘ab’ý Irak bölgesinde elinde tutabildiði tek merkez olan Basra’nýn valiliðine tayin etti (67/687). Buradaki ilk konuþmasýnda kendisine “cezzâr” (kasap) lakabýný verdiðini söyleyerek sert bir politika izleyeceðini açýklayan Mus‘ab, genelde Emevîler’i
hedef gösterdiyse de ardýndan Kûfe eþrafýnýn teþvikiyle Muhtâr meselesini öne
aldý ve Fars Valisi Mühelleb b. Ebû Sufre’nin kuvvetlerine katýlmasýndan sonra Muhtâr’ýn üzerine yürüyerek onu önce Mezar
adý verilen yerde, ardýndan Kûfe yakýnlarýndaki Harûrâ’da aðýr bir hezimete uðratýp öldürdü ve þehri ele geçirdi (14 Ramazan 67 / 3 Nisan 687). Böylece Kûfe’nin
tekrar Abdullah b. Zübeyr’in idaresi altýna girmesinin ardýndan, Suriye baþta olmak üzere batýya doðru fethedeceði yerlerin valiliðinin kendisine verileceði vaadiyle 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 engel oluþturmasý için Musul, el-Cezîre, Ýrmîniye ve Azerbaycan valiliðine tayin etti. Bir süre sonra da onu isyanlarý bir türlü bastýrýlamayan Hâricîler’e karþý yollayarak yerine Ýbrâhim b. Eþter’i getirdi (68/
688). Ancak bu arada Abdullah b. Zübeyr,
Mus‘ab’ý görevinden alýp valiliði kendi oðlu Hamza’ya verdi. Hamza’nýn baþarýsýzlýðý
yüzünden gittikçe artan þikâyetler karþýsýnda ayný yýl içerisinde görevine iade edilen Mus‘ab hemen Suriye bölgesini Emevîler’in elinden almak için hazýrlýklara baþladý. Fakat ayný emeli Irak için taþýyan Abdülmelik b. Mervân, Basra ve Kûfe eþrafýndan, Mus‘ab’ýn yakýn adamlarýndan bazýlarýna mektup göndererek çeþitli vaadlerle onlarý yanýna çekmeye çalýþýyordu.
Nihayet 72 (691) yýlýnda Irak istikametinde önündeki en önemli engel olan Karkýsiyâ’yý barýþ yoluyla aldýktan sonra Mus‘ab’ýn
üzerine yürüdü. Ýki ordu Deyrülcâselik mevkiinde, sonralarý bir süre Hýrbetü Mus‘ab
adýyla anýlan (Belâzürî, Ensâb, V, 337) çöllük alanda karþýlaþtý. Abdülmelik, bir yandan 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 onlarýn görevlerinde herhangi bir deðiþiklik
yapmadý. Savaþýn ilk safhasýnda Ýbrâhim
b. Eþter öldürüldü ve bu Mus‘ab için aðýr
bir darbe oldu. Askerlerinin bir kýsmý karþý tarafa geçince yanýnda sadece çok yakýn adamlarý ve az sayýdaki akrabasý kalan,

ancak yine de Abdülmelik’in emanla teslim olmasý teklifini reddeden Mus‘ab çarpýþmaya devam ederken öldürüldü ve baþý kesildi (Cemâziyelevvel 72 / Ekim 691,
bu hadisenin 71 [690] yýlýnda meydana
geldiði de rivayet edilir). Gövdesi öldürüldüðü yerde topraða verilmiþ ve sonralarý
üzerine inþa edilen türbe ziyaretgâh haline gelmiþtir; baþý ise Dýmaþk’ta defnedilmiþtir.
Irak valiliði sýrasýnda bölge halkýnýn memnuniyetini kazanan Mus‘ab b. Zübeyr gelirlerin artmasýný saðlamýþtýr. Rivayete göre Abdullah b. Zübeyr’in emriyle 70 (68990) yýlýnda Basra’da az miktarda dirhem
darbettirmiþtir. Kaynaklarda iyi bir hatip
ve zamanýnýn en yakýþýklý genci olduðu belirtilen Mus‘ab ayný zamanda güzelliðiyle
tanýnmýþ hanýmlarla evlilik yapmasýyla
meþhurdu. Araplar’ýn en cömertlerinden
ve en cesurlarýndan biri kabul edilirdi; Abdülmelik’in onu “en kahraman Arap” diye
tanýmlayarak ölümüne aðladýðý rivayet edilir. Ölümü edip ve þairleri etkilemiþ, Ebû
Mihnef Maštelü Mu½£ab b. Zübeyr adýyla bir eser yazmýþtýr (Sezgin, s. 42). Mus‘ab babasý Zübeyr b. Avvâm, Sa‘d b. Ebû
Vakkas, Ebû Saîd el-Hudrî ve Ebû Hüreyre’den hadis rivayet etmiþ, kendisinden
Hakem b. Uyeyne, Amr b. Dînâr el-Cumahî ve Ýsmâil b. Ebû Hâlid rivayette bulunmuþtur.
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Zekât iþlerinde görevli memuru
ifade eden bir fýkýh terimi

˜

(bk. ÂMÝL).

™
227

