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MEYMÜN b. HALiD 

(..lll>.:,r.w~) 

Adiride'nin tali tırkalanndan 
Meymiiniyye'n in kurucusu olarak 

gösterilen kişi 

(bk. ACARİDE). 

MEYMÜN b. İMAAN 
( wf.r'-" .:.r. w~) 

(11./VIIL yüzyı l) 

Acaride'nin 
tali fırl<alarından Meymiiniyye'nin 

kurucusu olarak gösterilen kişi 

(bk. ACARİDE). 

MEYMÜN el-KADDAH 
(cıj;;ıı w~ ) 

(ö. 11./VIII. yüzyılın son çeyreği) 

İsmiiili fikirlerin 
oluşumuna adı karışan 

Şii ravisi. 
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Beni Mahzum'un azatlı kölesi olup Mek
ke'de yetişti ği belirtilmektedir. Kaynak
larda ismi genellikle Meymun el-Kaddah 
şekl i nde zikredilmekle birlikte İbn Hacer 
adını Meymün b. Davud el-Kaddah el 
Mahzuml el-Mekki ( Teh?Tbü 't· Teh?ib, VI. 

49), Deyleml ise Meymun b. Deysan el
Kaddah el-Ehvazl el-Farisi (Beyanü me?· 
hebi'l·Batıniyye, s. 20) olarak kaydetmek
tedir. Zeynelabidln'in ravileri arasında 
göst erilen Meymun'un (EbQ Ca'fer et-TO
si, s. I o ı ) Muhammed el-Bakır'ın dersle
rine devam ettiği. ondan hadis rivayet et
tiğ i , vefatının ardından oğlu Ca'fer'le iyi 
ilişkiler kurduğu ve ondan da bazı nakil
ler yaptığı bilinmektedir. Özellikle Ca'fer 
es-Sadık'tan rivayette bulunan oğlu Ab
dullah'la birlikte İmamiyye nezdinde iti
bar sahibi alimlerden sayılmıştır (Keşşl, 
s. 2 ı 2, 332; Ahmed b. Ali en-Necaşl, s. ı 48; 

Alaeddin et-TOsl, s. 129). 

İsmai ll kaynaklarında MeymOn ile oğlu 
Abdullah. Muhammed el-Bakır ve Ca'fer 
es-Sadık'ın güvenini kazanmış kişiler ola
rak zikredilmektedir (Lewis, s. 65-67). An
cak MeymOn hakkında verilen bilgilerde 
çelişki ler görülmektedir. Meymun'un Ca'
fer es-Sadık'ın oğ lu İ smail'in ve tarunu 
Muhammed b. İsmail'in nıürebbisi oldu
ğ u , Ca'fer'in ölümünden ( 148/765) sonra 
artan Abbas! baskısı yüzünden Muham
med'i alarak Medine'den Taberistan, Dey
lem ve Nlşabur'a gittiği nakledilir. Diğer 

bazı rivayetlerde ise Muhammed b. İs
mail'in gaybet halinde iken MeymQn veya 
Abdullah b. Meymun isimlerini kullandı
ğı ifade edilmektedir. Bu durumda Kad
dah sıfatı da Muhammed b. İsmail'e ait 
olmaktadır. Wladimir lvanow'a göre Mu
hammed b. İsmail'in bu iki ismi kullandi
ğını bilmeyen Sünni tarihçileri yan:ış ola
rak Fatımller'in ceddinin MeymOn el-Kad
dah olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna 
karşılık İbnü'n - Nedlm ' in İbn Rizarn'dan 
yaptığı alıntıya göre Meymun ei-Kaddah. 
Edessalı heretik Bardesan'a (Bar Da ysa n) 
mensup bir Deysanl olup Ca'fer es-Sadık 

başta olmak üzere diğer imamların ilah
lığını iddia eden Ebü'I-Hattab ei-Esedl'
nin aşırı bir mensubu ve MeymOniyye fır
kasının kurucusudur ( el-Fihrist, s. 278). 
D iğer taraftan Sünni İslam dünyasında 
Fatımi düşmanlığı yüzünden 402 ( 1011-

12) yı lında Bağdat'ta Fatımı halifelerinin 
nesebinin Muhammed b. İsmail'den gel
mediğini belirten bir mahzar Abbas! Ha
lifesi Kadir - Billah'ın emriyle devrin kadı
l arı . önde gelen Sünni ve Şii alimleri ta
rafından imzalanmıştır. Burada Fatımi 
Halifesi Hakim- Biemrillah'ın ve dedele
r inin Deysaniyye'ye mensup olduğu . ne
sebinin Ali ve evlatlarmdan gelmediği. 
iddialarının batı!. kendilerinin kiltir ve zın
dık olduğu ileri sürülmüştür (Ebü' 1-Fida, 
ı , 491). Bu düşüncenin zamanla yayılması 

sonucunda Fatımller'in kurucusu Ubey
dullah el-Mehdl'nin nesebinin Meymun 
el-Kaddah'a yahut Meymfm b. Deysan'a 
dayandığı . şeceresinin Ubeydullah b. Hü
seyin b. Ahmed b. Muhammed b. Abdul
lah b. MeymOn şeklinde olduğu ortaya ko
nu!maya çalışılmıştır (EF [ İng.[ , ll , 85 ı) 

Başta Abdülkahir ei - Bağdadl olmak 
üzere Ehl-i sünnet kelamcılarının çoğu . 

Batıniyye fırkasının kurulmasında önemli 
payın Ca'fer es-Sadık'ın azatlı kölesi. Kad
dah diye anılan Ahvazlı MeymOn b. Dey· 
san'a ait olduğunu ileri sürmüştür. Riva
yete göre Irak'ta Ebu Ca'fer ei-MansOr 
tarafından hapsedilen MeymQn burada 
tanıştığı Dendan lakaplı Muhammed b. 
Hüseyin'le birlikte Batıniyye'yi kurmuş ve 
davete başlamıştır. Serbest kalınca Mağ
rib'e gitmiş. orada kendisinin önce Akil b. 
Ebu Talib'in. daha sonra erkek eviadı ol
mayan Muhammed b. İsmail'in soyundan 
geldiğ ini iddia etmiştir (ei-Farl):, s. 282) 
Mezhepler tarihiyle ilgili bazı kaynaklar
da MeymOn'un Ebü'I-Hattab ei-Esedl'nin 
öğrencisi, Mecusl (a.g.e., s. 293) yahut 
yahudi (Muhammed b. Hasan ed-Dey le
ml, s. 4) asıllı olduğu, çok sayıda batıni 
te'vil ihtivaeden Kitdbü'l-Mizdn adlı 

MEYMÜN ei -KADDAH 

bir eser kaleme alıp halkı saptırdığı da 
nakledilmektedir (Al i Samlen-Neşşar, ll , 
279) 

MeymCın'un Ebü'I - Hattab'ın öğrencisi 

olabiieceği ihtimal dahilinde ise de Ca'fer 
es-Sadık. aşırılığı sebebiyle Ebü'l-Hattab 
ile bütün münasebetleri kesmiş. oğlu İs
mail'in de onunla olan ilişkisine son ver
miştir. Buna göre MeymCın'un adı geçen 
kişiyle irtibatını kesmiş olması gerekir. 
Aksi takdirde Ebü'I-Hattab'ın ölümünden 
(138/755 [?[) sonra on yıl daha yaşayan 
Ca'fer'in, torununun terbiyesiyle görev
lendirecek derecede MeymCın hakkında 
beslediği güvenin sebebini izah etmek 
mümkün değildir. Meymun'un yahudi 
veya Mecüsl olduğu. İsmailiyye'yi kurarak 
yahut eser telif ederek İslam'ı ortadan 
kaldırmak niyetiyle hareket ettiği tarzın

daki düşünce de aynı çizgide değerlendi
rilebilir. Buna göre MeyrnOn önce İsma
il'le ilgilenmiş, onun ölümü üzerine oğlu 
Muhammed'le alakasın ı sürdürmüş. Ca'
fer'in ölümünden sonra da Muhammed 
b. İsmail'in h üceeti olarak onunla birlikte 
çeşitli yerlere intikal etmiştir. 

MeymOn ei-Kaddah'ın Muhammed b. 
İsmail'in vefatında hayatta olduğunu be
lirten rivayetler dikkate aiındığında onun 
ll. (VII I.) yüzyılın son çeyreğinde öldüğünü 
kabul etmek mümkündür. Meymün'un 
198 (813-14) yılından sonra öldüğünü be
lirten rivayet(Al i Samlen-Neşşar, ll, 28 1) 
isabetli görünmemektedir. 
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