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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) .
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Kuzey Afrika' da
Emeviler'e karşı isyan eden
Harici- Berberi lideri.

_j

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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Meysere, kabilesinden on kadar arkabirlikte valilerin İcraatlarından
duydukları rahatsızlıkları halifeye ulaştır
mak için Dımaşk'a gitti. En önemli şika
yet konuları. savaşiara katıldıkları ve ön
safiara sürüldükleri halde sağlanan ganimetlerden kendilerine pay verilmemesi, ayrıca haksız yere mallarının ellerinden
alınması ve kızlarının cikiye edinilmesiydi. Günlerce bekledikleri halde halife yerine katibi Abraş ile görüştürülen Meysere ve arkadaşları bu tutum karşısında halifenin valilerinin İcraatlarından memnun
olduğu kanaatine vardılar ve Kuzey Afrika'ya dönüp isyan için fırsat kollamaya
daşıyla

başladılar.

Sudan sınırlarına kadar
Hablb b. Ebu Ubeyde'nin çok sayı
da Serberi ve Sudanlı esir alarak bol miktarda altın ve gümüşle geri dönmesi Serberiler'in Emevller'e öfkesini daha da arttırdı. Hablb b. Ebu Ubeyde'nin Sudan seferinin ardından ordusuyla Sicilya fethine gönderilmesi Hariciler için büyük bir
fırsat oldu. 1S Ramazan 122'de (ı 3 Ağus
tos 740) isyan hareketini başlatan Meysere, Sufriyye mezhebini benimsemiş akraba kabilelerden Miknase ve Bergavata'nın da desteğiyle gücünü arttırıp Tanca üzerine yürüdü ve şetıri ele geçirerek
valiyi öldürdü. Burada halife ilan edilip
emlrü'l-mü'minln unvanı aian Meysere.
Tanca valiliğine Musa b. Nusayr'ın mevlası ve aslen Rum olan Abdül'ala b. Cüreyc'i tayin etti. Ardından Sus üzerine
yürüyerek bölgeyi ele geçirip Vali İsmail
b. Ubeydullah'ı da öldürdü . isyan bütün
Fas'ta kısa sürede yayıldı. BölgeC::e yaşa
yan Berberller'in tamamına yakını Meysere'ye destek verdi.
Bu

sırada Batı

ulaşan

Meysere daha sonra Kayrevan'ayöneldi. Bu gelişmeler karşısında Em evi genel
valisi İbnü'l-Habhab, Halid b. Hablb elFihrl'yi büyük bir ordunun başında Meysere'nin üzerine gönderdi. ayrıca Sicilya
seferinde olan orduyu da ona yardım için
geri çağırdı. Sicilya ordusu ulaşmadan
Halid ile Meysere arasındaTanca civarın
da şiddetli bir çatışma meydana geldi.
Savaşın ardından Tanca'ya dönen Meysere orada kendi taraftarlarınca öldürüldü. Onun. biat alırken kabul ettiği şart
ları tanımaması ve önceki tavrını değiş 
tirip şiddet uygulamaya kalkışması yüzünden öldürüldüğü kaydedilmektedir.
Ancak kaynaklarda neticesi hakkında açık
bilgi verilmeyen bu savaşı kaybetmesi veya beklenmeyen bir anda geri çekilmesi
sebebiyle öldürüldüğü ihtimali daha kuv-
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vetli görünmektedir. Hariciler Meysere'nin yerine halifeliğe Zenate kabilesinden
Halid b. Hurrıeyd ' i geçirdiler.
Halife Hişam'ın emriyle Tanca'yı geri almak için bir ordu gönderen Endülüs valisi
ordusunun yenildiğini duyunca bizzat Kuzey Afrika'ya geçti, ancak Tanca'yı kurtaramadı. Halid b. Humeyd, Emevl ordularını Vadlşelif (Qued Cheiif) mevkiinde ağır
bir yenilgiye uğrattı (ı 23/740) Bu zaferin
ardından Meysere'nin başlatmış olduğu
ayaklanma Mağrib - i Aksa'nın (Fas) bütün bölgelerine yayıldı. Fas'ta kontrolü
ellerine geçiren Harici asiler bölgedeki
şehirleri tahrip ederek yağmaladılar. İs
yan bütün Kuzey Afrika'da, hatta Endülüs'te yan kı buldu. Tanca isyanı duyulunca Endülüs'te ayaklanma meydana geldi. Asiler istedikleri kişinin vali yapılma
sını sağladılar. Bunun üzerine Halife Hişam. İbnü'i-Habhab'ın yerine Külsum b.
iyaz'ı getirdi ve isyancı la ra karşı büyük
ordular sevketti. Ancak K ülsCım kuman dasındaki ordular daSebu nehri kenarın
da yenilgiye uğradılar. Bölgedeki HaridSerberi ayaklanması Emevller'in yıkılış
yıllarına kadar sürdü.
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MEYSERE b. MESRÜK
{J~.r"" 0! ö~)
Meysere b. MesrCık el-Abs!
(ö . 21/642 yılı civan)
L

Kumandan sahabi.
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Hicretin 3 veya 4_ yılında (624 veya 625)
Beni Abs kabilesinden Hz. Peygamber'le
görüşmek üzere Medine'ye gelen dokuz
(veya üç) kişilik heyette bulundu. Veda
haccında Resül-i Ekrem'e, "Sana tabi olmak istiyorum" diyerek müslüman oldu
ve , "Senin aracılığınla beni ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun" diye memnuniyetini belirtti. Halife Ebu Bekir'in değer verdiği Meysere irtidad olaylarında
kabilesiyle birlikte İslamiyet' e bağlı kaldı.
Ebu Bekir onu ve ailesini Halid b. Velld'e
tavsiye etti; Meysere de Yername'de (ı 1/
632) ve Suriye'nin fethinde (ı 3-15/634636) Halid'le beraber savaştı ve bir kısım
kuvvetiere kumanda etti. Halid b. Velid,
Busra'nın alır. ması esnasında da (ı 3/634)
onu 1000 kişilik bir kuvvetin başında
önemli stratejik bir mevkii tutmakla görevlendirdi. Öncü kuvvetiere kumanda ettiği de oldu. Yermük Savaşı 'n da ( 15/636)
esir alınan müslümanları kurtarmak için
Halid'in seçtiği 100 atlıdan biri de Meysere idi. Bu savaşta yaşlı olmasına rağmen
genç bir düşman l a mübarezede bulunmasına Halid b. Velid güçlükle engel oldu.
Suriye'nin fethi boyunca muharip olarak
çarp ış anlardan biri de Meysere'dir. Humus'un fethinde (ı 5/636) 5000 atlıyla birlikte şehre yaklaştığında bizzat Halid b.
Velid tarafından karşılandı ve Halid Suriye'de bulunduğu sürece onun önde gelen yardımcılarından biri oldu. Kudüs kuşatrnasında ( 16/637) Patrik Sophronios'un
şartı gereğince şehri teslim alması için
başkumandan Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın
mektubunu Medine'de bulunan Halife
Ömer' e Meysere götürdü. Halep fethedildikten sonra ( 16/637) 3000 kişiiik üçüncü
birliğin başında Antakya'ya gönderildi.
Ayrıca Menbic, Bizaa ve Billis'in fethinde
bulundu. Halifenin daha ileriye gidilmesi
yönündeki isteği üzerine Bizans topraklarına girme kararı alındı ve bir rivayete
göre ordusuyla birlikte Bizans sınırını ilk
defa Meysere geçti (Belazürl, s. 235; Taberi. IV, ı ı 2). Oldukça zor tabiat şartları
na ve kalabalık düşmana rağmen yolları
na devam ettiler. Bizans ülkesindeki fetihlerin önemli bir bölümünde İyaz b.
Ganm ile beraber bulunan Meysere'nin
adı Mısır ve iskenderiye'nin fethinde de
(2 1/642) geçmekte ve Ehnas·ın alınma-

