MEYSiR
güney sınırına yakın bir kesiminde buluNitekim Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam (ö.
nan ve aynı adı taşıyan idari birimin de
224/838 ) bu konuda bilgilerine başvur
duğu bedevlierin meysirle ilgili tafsilatı
merkezi olan Meysur şehri Bengalur'dan
unuttuklarını kaydetmekte; Ebu Bekir İb
sonra Karnataka'nın ikinci büyük şehridir
nü'I-Arabl de ilgili ayeti açıklarken meysir
(nüfusu 2004 yılı başına ait tahminlere
göre 785 000). Şehirde ince ipekli işleme.
üzerinde durulmaması ve bunun hafıza
lardan tamamen silinmesi gerektiği fikfildişi veya ahşaptan oyulmuş hediyelik
eşya üretimi yaygınlaşmıştır. Ayrıca burarini işlemektedir. Diğer taraftan bu oyunun dikili taşlar ve fal okiarı ile birlikte
da pamuk. ipek. çeltik ve sıvı yağ fabrişeytan işi pislik olarak nitelendirilmesi, . kaları vardır; tabaklık, kimya ve metalurji
meysirde etleri paylaştırılan hayvanların
sanayileri de gelişmiştir.
ilkel bir anlayışla putlara sunulan kurbanMüslümanların Meysur'a ilgileri XIV.
ları hatırlattığı söylenebilir.
yüzyılın ilk yarısında başlar. Del hi Sultanı
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Güneybatı Hindistan'ı hakimiyeti altına
aldığında Raca Rama hanedanı ile bir anlaşma yaparak bölgedeki en büyük rakibi
Hindistan 'da günümüzde
Karnataka adını taşıyan eyaJet
Maratalar'a karşı ittifak oluşturdu . 1760
ve burada hüküm sürmüş bir sultanlık
yılında Hindu racalığının müslüman ku(1760-1799).
mandanlarından Haydar Ali Han Bahadır.
L
Fransızlar'ın da yardımıyla Raca Rama
Hindistan'ın güneybatısında yer alan ve
hanedanını kontrolü altına aldı. Haydar
merkezi Bengalur(Bengalore) olan 191.773
Ali'nin 1782'de ölümü üzerine Meysur
km 2 genişliğindeki Karnataka eyaJetinin
sultanı olarak yerine geçen oğlu Feth Ali
(MeysGr, MahisGr, Mysore) nüfusu 2004 yılı
Tipu Sultan babasının izinden gidip ingilizler'e karşı Fransızlar'la iş birliğini debaşına ait tahminlere göre 56 milyonvam ettirdi; diğer taraftan da Osmanlı
dur. Tarım için son derece elverişli geniş
düzlükler halindeki topraklarında yetiş
Devleti ve Afgan Hanlığı ile anlaşma yaptirilen başlıca · ürünler kahve, pamuk, şe
maya çalıştı. Bu çerçevede İstanbul'a
ker kamışı ve pirinçtir. Ayrıca yeraltı zengönderdiği kalabalık bir elçilik heyetiyle
ginlikleriyle dikkat çeken bölge Hindisİngilizler' e karşı askeri ve ticari yardım
tan'ın en önemli altın ve krom yatakları
talebinde bulunan Tipu Sultan aynı zana sahiptir. Eyalette demir çelik üretimi
manda padişahtan hilafet beratı da isteve buna bağlı makine sanayii ipek, teksdi. Bir Hint sultanının Osmanlılar'dan betil, un, yağ ve kimya endüstrileri çok gerat istemesinin ilk ve tek örneği olan bu
lişmiş durumdadır. Nüfusun büyük kıs
hadise hilafetin başka ülkelerdeki konumını çoğunluğu Hindu olmak üzere Bumu açısından önemlidir. Tipu Sultan'ın ı.
Abdülhamid'e yazdığı mektup, ticari iş
dizm'e, Jainizm'e ve İslamiyet'e (genelde
Sünni) mensup Kanari, Hindustani, Tabirliğinin yanı sıra İngilizler'in bölgede
mil ve Telegu dillerini konuşan Dravid köyaptığı tahribat ve zorla hıristiyanlaştır
kenli halklar teşkil etmektedir. Eyaletin
ma faaliyetlerine karşı açtığı cihadı sür-
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dürebilmesi için asker ve mühimmat beklentilerini de kapsıyordu. Bu sırada Osmanlı Devleti Rusya ile savaş halinde olduğundan İngiltere'yle ilişkilerini bozmak
istemeyen Babıali gönderdiği cevabi mektupta barışın korunmasını tavsiye etti.
Tipu Sultan 1789'da İngilizler'in himayesinde bulunan Travancore'yi ele geçirip
yeni bir savaş başlattı. Fakat İngiliz, Marata ve Haydarabad Nizamlığı askerlerinden oluşan müttefik ordusuna yeniidi
(ı 792); ardından İngilizler'e karşı yine
Fransızlar'la bir ittifak girişiminde bulundu. Bunun üzerine İngilizler, lll. Selim'e
başvurarak müslümanların önderi sıfa
tıyla TipG Sultan'ı kendilerine karşı düş
manlıktan vazgeçirmesini istediler. lll.
Selim, sultana bir mektup göndererek
asıl İslam düşmanlarının Fransızlar olduğunu ve onlara inanılınaması gerektiğini
belirtip ihtiyaç halinde ingilizler'le aralarında ara buluculuk yapabileceğini bildirdi. Ancak TipG Sultan, bu mektuba verdiği cevap istanbul'a ulaşmadan ingilizler'le yaptığı Seringapatam (Şirlrangapat
tanam) savaşında yenilerek muharebe
meydanında öldü (Mayı s ı 799) . Böylece
İngilizler. Güney Hindistan'daki yayılışla
rının önünde en büyük engel olan Meysur
Sultanlığı'nın topraklarını ele geçirdiler
ve beş yaşında bir Hi nd u hanedan üyesini tahta oturtup eski racalığı tekrar ihdas
ettiler; gerçek yönetici ise kendilerinin
Hindistan genel valisi idi. Bölgedeki ingiliz hakimiyeti 1947'ye kadar sürdü. Bu
tarihte Hindistan Devleti'ne dahil edilen
Meysur Racalığı zaman içerisinde idari ve
etnik gerekçelerle sınırlarını genişleterek
1956'da Karnataka eyaleti ismini aldı.
Meysur'daki en eski İslami mimarlık
eseri, 1047'de (ı 637) Blcapurlular tarafından Şimağa bölgesinde yaptırılan. Hindu ve islam sanatlarının bir karışımı olan
Sante Bennur Camii'dir. İslam mimarisinin asıl gelişimi Babürlüler'le başlar. Cuma camilerinin başlıcaları Sira ve Hiribidanur şehirlerinde Taramandalpet'teki
cuma camisi ile TipG Sultan tarafından Seringapatam'da yaptırılan Mescid-i All de
Meysur Sultanlığı sınırları içindeki ibadetMnelerin iki güzel örneğidir. Meysur
Sultanlığı döneminde ülkenin çeşitli yerlerinde inşa edilen kaleler. saraylar ve
yazlık kasırlarla sivil ve .askerl Hint- İslam
mimarisinin güzel örnekleri verilmiştir.
Bunlar arasında Tipu Sultan'ın Seringapatam'daki büyük sarayı ile Derya Devlet
adlı yazlık kasrı dikkat çeker. Kolar'daki
Haydar Ali Han'ın babası Feth Muhammed Han'ın türbesi, Çannapattana'daki
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Seyyid İbrahim Türbesi. Tonnür'daki Salar Mes'üd Gazi Dergahı . Kumbarpet'teki
İbrahim Han Kıladar Türbesi ve Seringapatam'daki Haydar Ali Han ile Tipü Sultan'ın türbeleri diğer önemli eserlerdir.

şatan Güneydoğu Torosları ' nın eteğinde,
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MEYTE
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Eti yenmesi helal olduğu halde
dini usullere göre boğazlanmamış olan
ölü hayvan anlamında
bir fıkıh terimi
(bk_ HAYVAN).
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Diyarbakır

iline bağlı
Silvan ilçe merkezinin eski adı,
LOrtaçağ'ın önemli merkezlerinden biri:.J
İslam kaynaklarında adı Matarkin. Mefarkın ve Farkin şeklinde de geçen şehir

Grekçe'de Martyropolis (şehidler ş ehri),
Mipherket. Muharikin, M up-

Süıyanice'de

hargin ve Ermenice'de Nphkert adlarıyla
Yaküt el-Hamevi'ye göre (Mu'cemü 'l-büldan, v. 274) eski adı Medür-Sala ' dır (din kurbanlarının şe hri) . Meyyatarikin. Diyarbakır havzasının kuzeyini ku-

tanınır.

Diyarbakır' ı Bitlis'e bağlayan ana yol üzerinde ve deniz seviyesinden 825 m. yükseklikte bulunmaktadır. Şehrin ne zaman
kurulduğu bilinmemekte, ancak hakkın
daki efsanevl bilgilerden tarihinin milattan önceki yıllara kadar pek gitmediği sonucu çıkmaktadır. Bazı kaynaklarda Meyyafarikin ile aynı yer olarak gösterilen, Arsaki Kralı ll. Tigranes'in (m .ö. 95 -94) kurduğu yeni başşehri Tigranokerta ' nın burası mı yoksa Siirt. Erzen ya da Nusaybin'in batısındaki Tel Ermen mi olduğu
tartışma konusudur. İbnü'l-Ezrak el-Fariki, Meyyafarikin'deki Melki Kilisesi'nde
bulunan Süryanlce bir kitapta mevcut
bilgilere dayanarak Meyyafarikin'in dikenlik, kamışlık ve çalılıklarla kaplı bir arazide Sasani imparatoru ı. Yezdicerd'den
( 399-420) izin alan piskopos Marüsa tarafından kurulduğunu ve onun İran'dan
-şehre adını veren- hıristiyan din şehidle
rinin naaşlarını buraya naklettiğini söyler.
Bizans ' ın Sasanl sınırında yer aldığı için
zaman zaman çekişmelerin yaşandığı
merkezlerden biri olan Meyyatarikin'in
tahkimine im paratar 1. Anastasios zamanında (491-518) başlanmışsa da ancak 1.
lustinianos (527-565) tahta çıktıktan sonra bitirilebilmiş ve bu arada şehrin adı
da lustinianapolis olarak değiştirilmiştir.
Meyyatarikin 589 yılında Sasaniler'in eline geçti; fakat 591'de bir yardıma karşı
lık Bizanslılar'a iade edildi ve İmparator
Herakleios burayı İslam fethine kadar
elinde tuttu. İbnü'l-Ezrak ve Yaküt el-Hamevl'nin naklettikleri bir hıristiyan efsanesinden şeh rin İslam öncesi dönemde
çok marnur olduğu , burada çeşitli manastır ve kiliselerle şehitliklerin (martyrium .
martirion) bulunduğu anlaşılmaktadır;
bazı kiliselerio harabeleri bugün de mevcuttur.

Meyyatarikin Hz. ömer zamanında İyaz
b. Ganm tarafından fethedildi ( 19/640) .
Sonraları genellikle Diyarbekir'in kaderini paylaşan şehir Hamdanller'in sahip olduğu bölgenin bir kısmını teşkil etmekteydi. Hamdanller. şehrin sekiz kapısın
dan Babü'l-ferah ve'l-gamm ' ın yakınında
kendileri için bir kasır yaptırmışlardı . Evliya Çelebi'nin bu şehirde medfun bulunan Seyfüddevle el-Hamdanl'ye izate eder ek Seyfüddevle Sarayı dediği binanın bu
kasrın harabeleri olması muhtemeldir.

368 (978-79) yılında Büveyhi Adudüddevle'nin kumandanlarından Ebü'l-Vefa Meyyafarikin 'i işgal etti. AncakAdudüddevle'nin ölümünden sonra şehir ve Diyarbekir Kürt asıllı Baz' ın eline geçti. Baz Meyyatarikin'in Deylemli muhafıziarını öldürmüş. sahip olduğu bölgeyi Büveyhiler'den Samsamüddevle'ye ve bu arada Musul'a dönmüş bulunan Nasırüddevle' nin
oğullarına karşı savunmayı ve elinde tutmayı başarmıştır. Baz ' ın ölümünün ardından yeğeni Ebü Ali Hasan b _ Mervan
buraya yerleşti ve şehir yaklaşık bir asır
boyunca Mervaniler'in başşehri oldu. 384
(994) yılında Ebü Ali Hasan ' ın valisi Mamma, Hamdanller'in desiseleriyle tahrik
edilen halkın isyanını bastırdı_ 401 'de
(ı oı O) Mervaniler Hükümdan Mümehhidüddevle'nin öldürülmesinden sonra
Marnma ' nın oğullarından Şerve hakimiyet kurduysa da Erzen'den gelen Mümehhidüddevle'nin kardeşi Nasrüddevle Ebü
Nasr şehri ele geçirdi. 6 Cemaziyelewel
438'de (8 Kasım ı 046) buraya uğrayan
İranit seyyah Nasır-ı Hüsrev beyaz ve siyah taşlardan inşa edilmiş surlardan. demirden yapılmış batı kapısından. ulucamiden ve her evin önünden geçen su kanallarından bahseder. Şehrin dışında ise
kervansaraylarla sıcak su hamamları ve
iki büyük caminin yer aldığı mahalleler
bulunuyordu.
478 (1085) yılında Mervanller'in eski
veziri Fahrüddevle İbn Cehlr. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle Amid'i
bir süre kuşattıktan sonra buranın zaptım oğlu Zalmürrüesa Ebü ' l-Kasım Ali'ye
bırakıp Meyyatarikin üzerine yürüdü ve
şehri 6 Cemaziyelewel478'de (30 Ağus
tos ı 085) teslim aldı_ 48Z' de ( 1089) İbn
Cehlr'in oğlu Amldüddevle Ebü Mansür
Meyyafarikin valiliğine getirildi. Melikşah'ın 485'te (ı 092) ölümünün ardından
Mervanller'den Nasrüddevle Meyyafarikin 'e dönmeyi başardıysa da Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş 12 Reblülewel 486'da ( 12 Nisan ı 093) şehri zaptetti. Meyyafarikin, Şewal502'de (M ay ı s ı ı 09) Ahlatşahlar'ın kurucusu Sökmen el-Kutbl tarafından ele geçirildi. Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar kendisine sadakat gösteren Sökmen'e hizmetlerinden
dolayı diğer bazı şehirler le birlikte burayı
da ikta olarak verdi (505/1111 ). Ancak
508 (1115) yılında Sökmen'in oğlu İbra
him'in elinden alarak kendi memlüklerinden Karaca es-Saki'ye ikta etti. 515'te
( 1121) Irak Selçuklu Sultanı Mahmüd b.
Muhammed Tapar. Artuklu hanedanının
Mardin kolunu kuran Necmeddin İlgazi'-
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