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40 (660-61) yılında doğdu. Babasının İs
esirlerden biri olup daha sonra azat
edilen meval'i arasında yer aldığı ifade
edilmekle birlikte kendisinin Hevazin kabilesinin Beni Nasr b. Muaviye kolunun
mevlası (Yezld b. Muhammed el-Ezdl, s.
37) ya da Ezd kabilesine mensup Ümmü
Nemir isimli bir kadının azatlısı (İbn Sa'd,
VII. 4 78) olduğu belirtilmektedir. Zühd
yönünü anlatan menkıbeler dışında hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Haccac
b. Yusufes-Sekafi ile asi İbnü'l-Eş'as arasında 82 (701) yılında Deyrülcemacim'de
meydana gelen savaşa kadar Küfe'de yaşayan Meymün b. Mihran bu tarihten
sonra el-Ceiire bölgesine giderek Hakka'ya yerleşti ve kumaş ticaretiyle meşgul
oldu. el-Cez!re Valisi Muhammed b. Mervan tarafından Harran'da beytülmalin başına getirildi. Ömer b. Abdülaz!z döneminde haraç tahsildarlığı ve kadılık yapmak üzere el-Cezlre bölgesine tayin edildi. Ömer b. Abdülazlz'in bu tayin sırasın
da verdiği talimat literatürde kadılar için
davranış modeli olarak kaydedilir. Ömer
b. Abdülazlz'in vefatının ardından ll. Yez!d devrinde de bir süre bu görevde kaldı. Hişam b. Abdülmelik döneminde 107
(725) yılında Kıbrıs seferine çıkan Suriye
ordusuna kumanda ettiği nakledilir (Taberi, VII, 40) . Mekhül b. Ebu Müslim, Hasan-ı Basri ve İbn Şihab ez-Zührl ile birlikte zamanının önde gelen dört aliminden biri kabul edilen Meymün b. Mihran
117 (735) yılında Hakka'da vefat etti;
ölüm tarihi 116 olarak da kaydedilmektedir.
tahrlı

Hadis rivayeti konusunda sika olduğu
belirtilen Meymün b. Mihran aralarında
Ebu Hüreyre, Hz. Aişe, İbn Abbas ve İbn
Ömer'in de bulunduğu sahabilerden genellikle ibadet ve ahlaka dair hadisler rivayet etmiştir. Kendisinden oğlu Amr b.
Meymün, Salim b. Ebü'l-Muhacir. Ca'fer
b. Burkan, Haccac b. Ertat, Ebu Bişr Ca'fer b. İyas, Humeyd et-Tavli. A'meş, İbn
Cüreyc ve Evzai gibi alimler rivayette bulunmuştur. Rivayetleri arasında devrinin
itikad1-siyas1 tartı şmalarını yansıtan görüşler de yer almaktadır.
Meymün b. Mihran'ın , yaşadığı dönemin sosyopolitik şartlarını iyi değerlendi-
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rerek Şla- Em ev! mücadelesinde ılı m lı bir
yol izlediği söylenebilir. Saha be devrinden
intikal eden itikadl- siyasi tartışmaların
ağırlıkta olduğu tabiln devrinde bu tartış
malardan. fitne ve karışıklıklardan uzak
durmayı tavsiye etmiştir. Kader. imanamel ilişkisi, büyük günah işleyenierin
durumu gibi kendi döneminde sıkça tartışılan konularda görüşlerini açıklayarak
imanın artıp eksilebileceğini belirtmiştir.

Dindarlığı ve takvası ile tanınan Meymün
b. Mihran özellikle mal ile imtihan konusunda insanları uyarmış, onları yöneticilere yakınlık göstermekten ve resmi görev talep etmekten sakındırmıştır. Ayrıca
helal-haram sınırına riayet ederek nefsi
terbiye etmeyi öğütlemiş, ferdin ıslahı
nı, huzurlu ve dengeli bir toplumun tesisini öngören görüşler ortaya koymuştur.
Toplumun ıslahı için öncelikle alimierin ve
idarecilerin davranışlarını düzeltmeleri
gerektiğini belirten Meymün b. Mihran'a
göre zalim bir yöneticiye doğru yolu göstermekten daha büyük bir hayır yoktur.
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Meymune (Berre) bint el-Haris
b . Hazn el-Hilaliyye
(ö. 51!671)
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Hz. Peygamber'in
son olarak evlendiği hanımı.
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590 yılı civarında doğdu. ResQI-i Ekrem
ile evlenmeden önce adı Berre idi. Hz.
Peygamber "cömert, dürüst ve itaatkar"
anlamına gelen bu ismi taşımayı insanın
kendini tezkiyesi olarak kabul ettiğinden
adını Meymüne olarak değiştirdi (DİA, ı.

333). Annesinin Hind (Havle) bint Avf olduğu bilinmektedir. Öz kardeşleri arasın
da Hz. Abbas'ın eşi ümmü'l-Fazl Lübabe,

Halid b. Velid 'in annesi Lübabe es - Suğra,
ana bir kardeşleri arasında Hz. Hamza'nın eşi Selmil (Sülma) bint Umeys, Ca'fer
b. Ebu Talib'in eşi Esma bint Umeys ve
ResQJ-i Ekrem'le üç ay kadar evli kald ık
tan sonra vefat eden Zeyneb bint Huzeyme de (İbn Abdülber. IV. 405) bulunmaktadır. İslam'ın zuhurundan bir süre önce
evlendiği Mes' Qd b. Amr es-Sekafi'den
ayrılmasının ardından Ebu Rühm b. Abdüluzza ile evlenen Meymune kocasının
ölümü üzerine Hz. Peygamber ile evlenmek istediğini ümmü'l-Fazl Lübabe'ye
açmıştı. Hz. Abbas veya Ca'fer b. Ebu Tali b de ResQI-i Ekrem'e onu nikahlamasını
teklif etmiş, ResQiullah umretü'l-kazaya
hazırlanırken Mekke'deki amcası Abbas'a
haber göndererek Meymüne ile evlenmesine aracı lık yapmasını istemişti. Hicretten önce İslamiyet'i kabul eden Meymüne'nin, Hz. Peygamber'in evlenme niyetini öğrenince kendini ona hibe ettiği,
kendisini Peygamber' e hibe eden mürnin
kadının evliliğini Peygamber de onu nikahlamayı dilediği takdirde sadece Peygamber'e mahsus olmak üzere onayiayan
ayetin (el-Ahzab 33/50) bu olay üzerine
indiği, ResQI-i Ekrem'in ona SOO dirhem
mehir verdiği ve bundan sonra bir daha
evlilik yapmadığı rivayet edilmektedir.
Bazı evliliklerinde siyasi hedefler de güden Hz. Peygamber'in bu evliliğiyle , yetmiş kadar sahabinin şehid düştüğü Bi'rimaüne olayından (4/625) sonra Meymüne'nin mensup olduğu Arabistan'ın güçlü kabilelerinden Amir b. Sa'saa ile akrabalık kurmak istediği anlaşılmaktadır.
ResQI-i Ekrem Meymüne'yi Mekke'de nikahlamak istemiş, fakat müşrikler um re
için kendilerine verilen sürenin dolduğu
nu söyleyerek onu şehri bir an önce terketmeye zorlayınca bu evlilik Zilkade 7'de (Mart 629) Mekke-Medine yolu üzerinde bugün Nüveyriye diye anılan Serif
mevkiinde gerçekleşmiştir. Evliliğin ResQlullah ihramlıyken mi yoksa ihramdan
çıktıktan sonra mı yapıld ı ğı konusunda
farklı görüşler ileri sürülmüşse de nikahın ihramlıyken kıyıldığı , zifafın umreden
sonra gerçekleştiğ i anlaşılmaktadır (Buhilrl, "Me gazi", 43; Müslim, "Nikal:ı", 48).
Bu evlilikten sonra Amir b. Sa'saa kabilesine mensup heyetler Medine'ye gelip Hz.
Peygamber'le görüşmüş ve kabile halkı
İslamiyet'i kabul etmiştir. .

Meymüne 51 (671) yılında Serifte yahut Mekke'de bulunduğu sırada vefat

MEYSERE ei-MEDGARf
dülber, el-isti'ab, IV, 404-408; ibnü'I-Eslr. Osdü'l-gabe, VII, 272-273; Muhibbüddin et-Taberl, es-Simtu'ş-şemin {i mentı~ıbi ümmehtıti'l
mü'minin (nşr. Abdülmedd Tu'me Halebl), Beyrut 1418/1997; Zehebl, A'ltımü'n-nübeltı', ll,
238-245; ibn Hacer, el-iştıbe, IV, 411-413;
a.mlf.. Teh?ibü't-Teh?ib, XII, 453; Hazred, fjultışatü Te?hib, s. 496; DiyarbekrL Ttıril].u'l-l].a
mis, Kahire 1283, ll, 64-65; Kehhille, A'ltımü'n
nistı', V, 138- ı 39; AbdüssabOr Şahin - Islah
Abdüsselam er-Rifal. Meusü'atü Ommehtıti'l
mü'minin: Dirtıse fi siyerihinne ue meruiyytı
tihinne, Kahire 1412/1991, s. 178-182; Fr.
Bu hi. "Meymüne", iA, VIII, 181 ; Özgü Aras," Ad
Koyma", DiA, ı, 333 .
Hz. MeymOne'nin Serif'teki INüveyriyel kabri ve üstü
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M . YAŞAR

KANDEMİR

MEYMÜNİYYE
(:Q~f)
İrade, kader ve istitaat gibi konularda
Acaride'den ayrılan Meyni.iln b. İmran

etti ve Serif'te defnedildi; cenaze namaveya Meymiln b. Halid'in
görüşlerini benimseyen bir tali fırka
zını Abdullah b. Abbas kıldırdı. Onun 61
(bk. ACARİDE).
(680-81), 63 (682-83) veya 66'da (685_j
L
86) öldüğü söylenmekteyse de Hz. Aişe'
nin (ö. 58/678). "Meymüne bizim en müt1
MEYMÜNİYYE
takimiz, akrabalık bağını en fazla göze- .
( :Q~f)
tenimizdi" şeklindeki sözü onun S8'den
önce vefat ettiğini göstermekte. ümmeMedyeniyye tarikatının
hatü'l-mü'minln arasında en son ölenin
Ali b. Meymiln el-Mağribi'ye
Meymüne olduğuna dair rivayetin (İbn
(ö. 917 /1511)
Hacer, el-İşabe, IV, 4 ı 3) isabetsizliğini ornisbet edilen ve Havatıriyye adıyla da
anılan kolu
taya koymaktadır. Meymüne'nin 39 (659L (bk. ALİ b. MEYMÜN; MEDYENİYYE). _j
60) veya 49'da (669) öldüğü de kaydedilmektedir.
Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan
Meymüne'nin Resül-i Ekrem'den yetmiş
altı hadis naklettiği kaydedilmekte, bunlardan yedisi ŞaJ:ıiJ:ıayn'de, biri yalnız
ŞaJ:ıif:ı-i Bu}]ari'de, beşi yalnız ŞaJ:ıiJ:ı-i
Müslim'de bulunmaktadır. Rivayetlerinden altınışı Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned'inde yer almaktadır (VI, 329-336).
Kendisinden bu hadisleri kız kardeşlerinin
çocukları İbn Abbas. Abdullah b. Şeddad
b. Had, Yezld b. Esam. Abdurrahman b.
Saib ile azatlıları Süleyman b . Yesar ve
Ata b. Yesar. İbn Abbas'ın azatlısı Küreyb
ve başkaları rivayet etmiştir. İbn Abbas,
Resul-i Ekrem'in geceleyin nasıl ibadet
ettiğini görmek için bazan Meymüne'nin
evinde yatmış. teyzesinden Resülullah
uyandığında kendisini de uyandırmasını
istemiş ve bu husustaki tesbitlerini rivayet etmiştir (Müslim, "Müsafirin". ı 8 ı,
182 , 185-195) .
BİBLİYOGRAFYA :

Müsned, VI, 329-336; Buhar!, "Me gazi", 43;
Müslim, "Müsafırln", 181,182, 185-195, "NikaJ:ı", 48;Vakıdl, el-Megazi, ll, 738,740,829,
866, 868; lll, 1101; ibn Sa'd, e t-Taba~at. VIII,
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Kuzey Afrika' da
Emeviler'e karşı isyan eden
Harici- Berberi lideri.
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Serberi Medgare (Matgara) kabilesine
mensuptur. Kayrevan pazarında sakalık
yaptığı için kendisine "Sekka", aşağı tabakadan olması dolayısıyla "Fakir" veya
"Hakir'' lakabının verildiği kaydedilmektedir. Ancak son iki lakabı muhtemelen
hasımları tarafından takılmıştır. Çünkü
isyanı hakkında anlatılanlar onun Medgare kabilesinin reisi olduğunu göstermektedir.
Özellikle Haccac b. Yusuf'un yürüttüğü
takibat yüzünden Irak bölgesinden kaçarak Kuzey Afrika'ya giden bazı
Harici !iderleri, Emevi yönetiminden rahatsızlık duyan Serberi-mevali arasında
inançlarını yaymak için uygun bir ortam
buldular. Hariciler'in müslümanlar arasında eşitlik istemeleri Berberller'in bu
şiddetli

mezhebe katılımını kolaylaştırdı. İfrlkı
ye'ye gelen ilk Harici alimleri gizli olarak
yürüttükleri propagandaları için Kayrevan Camii'ni merkez edinmişlerdi. Onların çalışmaları neticesinde Hariciliğin İba
zıyye kolu Cezayir ve Tunus'ta. Sufriyye
kolu ise Fas bölgesinde hızla yayıldı. Kayrevan Camii'nde yetişen en başarılı Harici-Sufri talebelerinden olan ve m uhtemelen kendini gizlemek için Kayrevan
çarşısında sakalık yapan Meysere. tahsilini tamamladıktan sonra memleketine
dönerek kabilesi arasında mezhebini yaymaya başladı. Diğer kabilelere mensup
talebelerin de aynı şekilde faaliyette bulunması, Medgare'yle birlikte Miknase ve
Bergavata kabilelerinin de Sufriyye mezhebine girmesiyle sonuçlandı. Böylece
Sufriyye: Tilimsan'a kadar olan bölgeye
yayılma imkanı buldu. Mezhep bölgedeki
· Araplar. Afrikalılar denilen Serberi-Rum
melezleri ve Sahra'nın güneyinde yaşa
yan Batı Sudanlı kabileler arasında da
gelişti. lrkçı bir politika takip eden Em evi
valilerinin Serberi-mevaliye sert davranması, soyuna ve rengine bakmaksızın
müslümanlar arasında eşitliği savunan
Hariciliğin bölgede yayılışını kolaylaştırdı.
Kuzey Afrika'da 102 (720) yılından itibaren Harici isyanları çıkmaya başladı.
116'da (734) Halife Hişam b. Abdülmelik
tarafından Mısır ve Kuzey Afrika genel valiliğine getirilen Ubeydullah b. Habhab'ın
Endülüs ve Kuzey Afrika'daki Yemen asıllı
Araplar'ın yanında Serberi-mevali üzerinde de şiddetli baskı uygulamaya baş
laması ve valilerin bu politikayı daha
da sertleştirmeleri Harici- Serberi isyanlarına zemin hazırladı. Kayrevan'da
oturan Ubeydullah, oğullarından Kasım'ı
Mısır'da bırakırken İsmail'i Tanca'dan
Mağrib-i Aksa'ya kadar olan bölgeyi içine
alan Sus valiliğiyle görevlendirdi. ömer b.
Abdullah ei-Muradi'yi Tanca haraç amilliğine. Ukbe b. Haccac es-Selull'yi Endülüs
valiliğine tayin etti. Habib b . Ebu Ubeyde
ei-Fihri'yi de Sus bölgesinin güney taraflarına sefere gönderdi. Sus ve Tan ca valileri zekat ve vergi toplamada aşırı giderek kuralları çiğnediler. Özellikle Tanca
Valisi Ömer, müslüman Berberller'in de
gayri müslim Serberiler gibi Araplar'ın
ganimeti olduğunu söyleyerek erkeklerinin beşte birinin köle, kızlarının cariye
edinilmesini emretti. öte yandan valiler.
bölgenin en güzel kadınlarını cariye olarak Emevi başşehri Dımaşk'a gönderiyorlardı. Kitap ve Sünnet'e aykırı düşen bu
uygulamalar Berberller'i patlama noktasına getirdi.
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