MESLEME b. MUHALLED
kardeşi halifelikyapmış

olan Mesleme'nin
daha layık olması 
na rağmen halifeliğinin söz konusu edilmeyişi bir cariyenin oğlu olmasıyla açık

diğer kardeşlerinden

lanmıştır.

Mesleme daha babasının sağlığında Bizans cephesine kumandan olarak tayin
edildi (86/705) ve Massisa bölgesinde bazı
merkezleri ele geçirdi. 88-89 (707-708)
yıllarında BedendOn (Pozantı) çevresi, Tuvane (Tyana) ve ArnmOriye ile (Amorium)
Eskişehir'i fethetti. 91' de (71 O) kardeşi I.
Velid tarafından. Bizans seferlerinde kendisi gibi şöhret kazanmış olan amcası Muhammed b. Mervan'ın yerine el-Cezire,
irminiye ve Azerbaycan valiliğine getirildi. Aynı yıl Kafkasya cephesinde Türkler' e
karşı düzenlediği seferlerde bazı kaleleri
ele geçirdi. 92-93 (711-712) yıllarında
Anadolu cephesi seferlerine kumanda
eden Mesleme Amasya'yı ve bölgedeki
bazı merkezleri, 95'te (714) Kafkasya cephesinde bölgenin en müstahkem şehri
Derbend'i ve çevresini fethetti. I. Velid
döneminde Ceracime üzerine gönderildi
ve Aman os bölgesini kesin olarak ele geçirdi.

I. Velid'in ölümünden sonra onun yerine geçen kardeşi Süleyman. Mesleme'yi
Bizans'ın başşehri Konstantiniye'nin fethi
için hazırlanan, yaklaşık 100.000 kişilik bir
ordunun başına getirdi. Kuzey Suriye'deki Dabık'tan 97 yılı başlarında (Eylül
715) hareket eden Mesleme. Maraş üzerinden Afik'e geçip kışı orada geçirdi. Baharda ArnmOriye üzerinden yoluna devam ederek Sardes ve Bergama'yı fethetti. Abydos (Nara) Burnu'na yönelip Çanakkale Bağazı'ndan Trakya'ya geçti ve bu
İstikametten gelerek istanbul' u muhasara altına aldı (Zilhicce 971 Ağustos 716).
Bir ay sonra irili ufaklı 1800 gemiden
oluştuğu söylenen donanınayla Haliç'in
ağzın ı kapatan zincirlerin karşısında demirledi. Fethi gerçekleştirmeden veya
kendisinden yeni bir talimat almadan
dönmemesini emreden kardeşi Süleyman'ın vefatma kadar kuşatmayı sürdürdü. 99 yılı başlarında (Ağustos 71 7) yeni
halife Ömer b. Abdülaziz kuşatmayı kaldırıp ordusunu geri çekmesini emretti.
Bunun üzerine muhasarayı kaldırıp geri
döndü. Mesleme'nin, bu kuşatma sıra
sında Bizans makamlarının izniyle istanbul'da müslümanlar için bir cami ve müslüman esirler için bir bina yaptırdığı rivayet edilmektedir (İbnü'l-Faklh, s. 145; Makdi si. S . 147; Avcı, s. 218).

yılında Kınnesrin - el-Cezire
aziedilen Mesleme, Harici lideri Şevzeb'in isyanını bastırmakla görevrendirildL Şevzeb. Mesleme'nin gönderdiği Said b. Amr ei-Haraşi kumandasın
daki ordu tarafından bertaraf edildi (ı O1/
720) lraklılar'a korkulu günler yaşatan
bu isyanı bastırmasının ardından Emevi
ordularını hezimete uğratıp Basra'yı ele
geçiren ve devlet için büyük bir tehlike
haline gelen eski valilerden Yezid b. Mühelleb'in isyanını bastırdı. Suriye ve ei-Cezire bölgesi askerlerinden oluşan 70.000
kişilik ordunun başında bölgeye gelen
Mesleme, Kerbela civarındaki Akr mevkiinde yapılan savaşta Yezid b. Mühelleb
ve iki kardeşinin öldürüldüğü çatışmala 
rın sonunda büyük bir zafer kazandı ( 14
Safer ı 02124 Ağustos 720). Emevitarihinin en kuwetli isyanlarından birini bastırmakla hanedanına yaptığı bu önemli
hizmet karşılığında Irak ve Horasan valiliğine tayin edildi. Mesleme. isyanlar dolayısıyla karışıklıkların yaşandığı kendisine bağlı KOfe, Basra ve Horasan'a yeni tayin ler yaptı. bölgede istikrarı sağlamak
için tedbirler aldı. Ancak eya! et hazinelerinin gelirini Dımaşk'a yollamadığı için
kısa bir süre sonra görevinden aziedildL
Buna rağmen kardeşi ll. Yezid nezdindeki
itibarını korudu. Veliaht tayininde onun
görüşüne başvuran ll. Yezid'in ölümünden sonra Em evi tahtına geçen diğer kardeşi Hişam b. Abdülmelik tarafından 107
(725-26) yılında daha önce görev yaptığı
ei-Cezire. irminiye ve Azerbaycan valiliğine getirildi. Bölgede istikrarı sağlama
sının ardından 108'de (726-27) ei-Cezire
üzerinden Bizans topraklarına girerek
Kayseri'yi fethetti. 109 (727) yılında Kafkas cephesinde Hazarlar'a karşı düzenIediği seferden Allan bölgesinde Türk hakanını yenerek döndü. Aynı yıl kaynaklarda zikredilmeyen bir sebeple Hişam tarafından valilik görevinden alınan M esieme bir yıl sonra görevine iade edildi. 112114 (730-732) yılları arasında Hazarlar'la
savaştı. Yeniden fethettiği Derbend şeh
rine 24.000 maaşlı Suriyeli asker yerleş
tirdi. 114'te (732) valilik ve kumandanlık
görevinden aziedildL Hayatının bundan
sonraki yıllarını Dımaşk'ta geçiren MesIeme 121 (739 veya 120n3B) yılında orada vefat etti.

100 (718)

valiliğinden

Zamanının geniş toprak sahibi zenginIerinden olan Mesleme'nin tarımın geliş
mesine yaptığı katkıdan bahsedilmektedir. Haccac'ın Sevad bölgesindeki bataklık arazinin ıslahı için halifeden 3 milyon

I. Velid'in bu miktarı çok
üzerine Mesleme'nin, ıslah ettiği
bataklık arazinin kendisine verilmesi şar
tıyla bu işi kendi hesabına yapabileceğini
söylediği, kardeşinin bunu kabul ettiği ve
Mesleme'nin iki büyük kanal açtırarak çok
geniş bir araziyi ıslah ettiği belirtilmektedir (Belazürl, Fütü.l}., s. 292). Mesleme
aynı zamanda cömertliğiyle meşhurdur.
Kaynaklarda onun Saidü'I-Ekber ve Saidü'I-Asgar adında iki oğlundan söz edilmektedir.
dirhem

istediği ,

bulması
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HASAN KURT

MESLEME b. MUHALLED
( ..~.ko <.)-! W-o )
Mesleme b. Muhalled
b. es-Samit ei-Ensar! ei-Hazred
(ö. 62/682)

L

Sahabi,

Mısır

valisi.
_j

Hicretin 1. yılında doğdu (622) Hz. Peygamber Medine'ye geldiği zaman dört,
hatta on dört yaşında olduğunu söylediği de rivayet edilmektedir. Daha çok
EbG Ma'n künyesiyle anılmakla beraber EbO Said, EbO Mes'Od, EbO Muaviye, EbO Ma'mer gibi künyelerle de tanındığı nakledilmektedir. Asr-ı saadet'te
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MESLEME b. MUHALLED
ve ilk üç halife zamanındaki hayatına dair
yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Mısır'ın fethinde ( 18-22/639-642) bulundu. Fetihten sonra orada bir süre daha
kaldı ve Medine'ye döndü. Hz. Osman'ın
kan davasını güdenlerden olduğu için Ali
b. EbG T!.Hib'in halifeliğini tanımadı. Bu
yüzden 36'da (656-57) Mısır'da Hiribta
(Haribt'l) mevkiinde t oplanan muhalifler
arasında bulunduğundan Hz. Ali'nin Mı
sır'a vali tayin ettiği Kays b. Sa'd'a biat
etmedi ve ona muhalefetini sürdüreceğini bildirdi. Bu hareketlerinden memnun
olan Muaviye b. EbG Süfyan, Mesleme ile
Muaviye b. Hudeyc·e mektup yazarak hem
kendilerine teşekkür etti hem de onlara
çeşitli menfaatler vaad ederek bu tavır
larının devamını istedi. Mesleme, yazdığı
cevapta Allah rızası ve Osman'ın intikamını almaktan başka bir amaçlarının
olmadığını , bunun için kendilerine acele yardım göndermesini bildirdi. Mesleme'nin Sıffin Savaşı'nda bulunduğu şüp
helidir. Muaviye'nin hilafetinde (50/670)
Mısır valiliğine tayin edildi ve İfrikıye'nin
idaresi de ona verildi. İfrikıye ve Mağrib'
de fetihle görevlendirilmiş olan Ukbe b.
Nafi'i bu görevden alarak yerine Ebü'IMuhacir Dinar ei-Ensari'yi tayin etti. Muaviye b. Hudeyc'i de CeiGia'ya gönderdi.
Halid b. Sabit ei-Fehmi'yi Mağrib'e, Hasan b. Nu'man ei-Gassani'yi ise İfrikıye'yi
fethe memur etti. 60 (680) yılında Abis
b. Said'i Mısır'da vekil bırakarak İsken
deriye'ye gitti. Aynı yıl Muaviye vefat
edince Yezid b. Muaviye onu Mısır ve
İfrikıye valiliğinde tutarak kendisi için
biat almasını istedi. Mesleme bu işi Abis
b. Said' e verdi. Kendisine karşı Abdullah
b. Amr b. As'tan başka direnen olmadı.
Daha sonra Abis'in baskısı ile Abdullah
da biat etti. Mesleme Mısır'a döndüğü
zaman kaza ve şurta teşkilatlarının başı
na Abis'i getirdi. Mesleme'nin Mısır ve
ifrikıye valiliği on altı yıl sürdü. Onun Zilkade 62'de (Temmuz 682) İskenderiye'de
vefat ettiği belirtilmektedir (Zehebl, lll,
426).

Mısİr m escidierine ilk defa minare yaptıran kişi Mesleme'dir. İyi bir Kur'an hiifızı

olan Mesleme'den EbG EyyGb el-Enile EbG Kabil Hay b. Hani el-Meafiri,
İbn Sirin ve Hişam b. EbG Rukayye gibi
Mısırlı muhaddisler birkaç hadis rivayet
etmiştir. Mesleme hakkında Samiye Ferrac MahrGs, Vilayetü Mışr ta}J.te imreti
Mesleme b. Mu]J.alled el-Enşari 47-62
h. adlı bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır
( 1403/1983, Camiatü ümmi'l-kura külliyyetü ' ş-şer!a !Mekkej) .
sarı
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AsRİ ÇUBUKÇU

MESNEVİ
(~S_,.;.;.o)

Firdevsi'nin

Şahname'si ,

Esedi'nin Ger-

şaspname'si, Nizarni-i Geneevi'nin İsken

ikişerH mısralardan oluşan
nazım şekli.

_j

Sözlükte "ikişer ikişer" anlamındaki
mesna kelimesinin nisbet eki almış biçimi olan mesnevi edebiyat terimi ve nazım şekli olarak ilk defa Fars edebiyatın
da kullanılmıştır. Arap edebiyatında müzdevic veya recez bahriyle nazmedildiği
için urcüze adıyla anılan şiirler mesnevinin ilkel biçimi olarak kabul edilebilirse de
(bk. iA, VI II, 128-129) bu nazım şeklinin
günümüzde ifade ettiği anlama uygun ilk
örnekleri Fars edebiyatında ortaya çık
mıştır. Fars şiirinin kaside ve gazelle birlikte üç temel nazım şeklinden biri olan
mesnevi iki beyitlik şiirlerden binlerce
beyitlik müstakil kitaplara kadar değişik
uzunluklarda kaleme alınmıştır. Mesnevilerin her beytinin kendi arasında kafiyeli
oluşu (aa 1 bb 1 cc ... ) ve genellikle aruzun
kısa kalıplarıyla yazılmış olması konu bütünlüğünü sağlama ve anlatım açısından
şairlere büyük kolaylıklar sağlamıştır.
Yaygın görüşe göre mesnevi yazımında
yedi vezin (hezec-i müseddesten mefllllün 1
meflHiün 1 feGiün ile mefGiü 1 metailün 1 feGIün; remel-i müseddes bahrinden failatün 1failatün 1fa il ün ile feilatün 1feilatün 1feilün; hafif bahrinden feilatün 1 mefailün 1 feilün; seri
bahrinden müfteilün 1 müfteilün 1 failün ve mütekarib bahrinden feGiün 1feGiün 1 feGiün 1
feGI) kullanılmıştır.
Genellikle dini, tasawufı, destani, mentarihi, ilmi, mizahi ve öğretici konuların anlatılmasında, çeşitli aşk hikayelerinin nazma çekilmesinde, şairterin
kıbevi,

dile getirilmesinde kullabir nazım şekli olan mesnevinin üç
temel özelliği vardır. Bunların ilki vezin
birliğidir. Bütün mesneviler tek bir vezinde söylenir. Seniii'nin lfadi~atü'l-}J.a~i
~a'sı, Sa'di-i Şirazi'nin Bostan'ı , Mevlana
Celaleddin-i Rumi'nin Meşnevi'si gibi
içinde kısa mesneviler bulunan eserlerle
Firdevsi'nin Şahname'si, Esedi-i TGsi'nin
Gerşaspname'si ve Nizarni-i Geneevi'nin ljüsrev ü Şirin'i gibi uzun mesnevilerin hepsi tek bir vezinle yazılmıştır. Fars
edebiyatında bir mesnevide iki veznin
kullanıldığı görülmemiştir. İkinci özellik
vezinlerin mesnevinin anlam ve muhtevasına göre seçilmesidir. Uzun mesnevilerin bütün hikaye boyunca tek olan vezni
eserin içerdiği anlama göre seçilir. Mesela
hamasi konularda daha çok mütekarib
bahri (feGiün 1 feGiün 1 feGiün 1 feGI) tercih
nılan

edilmiştir. Dakıkı'nin Güştdsbname'si,

Fars, Türk ve Urdu edebiyatlarında
birbiriyle kafiyeli
L

yaşadıklarının

demame'si, Saba'nın Şehinşahname'si
gibi mesneviler bu vezindedir. Nizarni-i
Geneevi'nin Ma]J.zenü'l-esrar'ının vezni
olan serl-i matvi-i mevküf bahrinde yetmiş sekiz mesnevi yazılmıştır. Remel ve
hafif bahirleri ise irfani ve aşıkane mesnevilerde kullanılan vezinlerdir. Mesnevilerin üçüncü özelliği içinde gazel ve kaside
gibi başka şiir kalıplarına yer verilmemesidir. Mesnevilerdekı konu çeşitliliği vezni
değiştirmez. Sa' di-i Şirazi'nin Bostan 'ın
da çeşitli konu başlıkları olsa da hepsinin
vezni aynıdır. Firdevsi'nin Şahname'sin
de konu gerek hamasi gerekse lirik olsun
manzumenin tamamında tek bir vezin
söz konusudur. Ancak bazı mesnevilerde
mesnevinin içine kaside ve gazel dahil
edilmiş veya tek bir vezinle yazma kuralı
na uyulmamıştır. Bu tür uygulamanın ilk
örneği AyyGki'nin aralara on gazelin yerleştirildiği Vara~a vü Gülşah adlı mesnevisidir.
AyyGkı'nin gerçekleştirdiği bu yenilik
VII. (XIII.) yüzyıl şairlerinden Emir Hüsrev-i Dihlevi'nin dikkatini çekmiş, Kıra
nü's-sa'deyn adlı mesnevisinde onun
yaptığına ek olarak gazelin yanında kasideye de yer vermiştir. Emir Hüsrev ayrıca
bu tarzda ve sekiz fasıldan oluşan Nüh
Sipihr adlı mesnevisinin her faslım farklı
bir vezinle yazmıştır. Emir Hüsrev'den
sonra Ubeyd-i Zakani 'UşşaJsname adlı
mesnevisinin içine gazel yerleştirmiştir.
Hümam'a ait bu gazeller mesneviyle aynı vezindedir.
Fars edebiyatında mesnevi nazım şek
linde görülen yeniliklerio biri de "zCı-bah-

