
MEYYAFARiKlN 

nin topraklarına Meyyafarikin'i ikta ola
rak kattı. 580 (1184) yılına kadar burada 
altı Mardin Artuklu emlri hüküm sürdü. 
Meyyafarikin. 581 'de ( 1185) Selahaddin-i 
EyyCıbl tarafından buraya hakim olan Ah
latşahlar'dan ll. Sökmen'in ölümünden 
sonra ele geçirildi. Ancak Artukoğlu Yav
lak Arslan 587'de (ı ı 9 ı) kısa bir müddet 
için şehri EyyGbller'den geri aldı. EyyCıbl
ler 658 ( 1260) yılına kadar Meyyafarikin'i 
ellerinde tuttular ve burada sikke bastır
dı lar. 591 (1195). 612 (12 15) ve 618 
(1221) tarihlerini taşıyan bu sikkelerin 
üzerindeki insan figürleri dikkat çeker. 
Şehrin surlarında Necmeddin EyyGb. el
Melikü'l-Eşref Musa. ei-Melikü'l-Mu
zaffer Gazi ve ei-Melikü'I-Kamil Muham
med'in kitabeleri bulunmaktadır; Sela
haddin-i EyyGbl de burada bir cami yap
tırmıştır. 

Anadolu Selçuklu sultanları Meyyafa
rikin'e hakim olmadan ve oradaki asile
ri itaat altına almadan çadırlarının dai
ma kapalıkalacağına inanırlardı. ll. Gı
yaseddin Keyhusrev de bu inancın gere
ğini yerine getirmek üzere bir ferman 
çıkararak askerl8rini Kayseri 'de topladı 
(639/124 ı); ayrıca Halep, Musul. Mardin 
ve Cizre hakimlerinden yardım istedi ( ibn 
Blbl, ll, 54-55). Selçuklu kuvvetleri Mey
yafarikin önlerine geldiğinde Moğol bas
kısının şiddetini arttırdığı o günlerde Ab
bas! halifesi müslümanlar arasındaki 
bu ihtilafı halletmek için seferber oldu. 
Meyyafarikin'i elinde tutan EyyCıbl Şeha
beddin Gazi, halifenin etkisiyle şehrin ka
dısı ile birlikte bir elçilik heyetini Il. Gıya
seddin Keyhusrev'e gönderdi ve I. Alaed
din Keykubad'a olduğu gibi ona da tabii
yet arzedeceğini bildirdi. Bunun üzerine 
Selçuklu kumandanları Şehabeddin Ga
zi ile bir anlaşma yaparak kuşatmadan 
vazgeçtiler. Bu arada Moğollar. Şeha
beddin Gazi'den kendilerine itaat etme
sini ve şeh rin surlarını yıkmasını istedi-
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ler; ancak Şehabeddin Gazi bunu kaça
maklı bir cevapla geçiştirdi. Ardından 
Moğollar bölgeyi yağmaladılar; HülagG'
nun Suriye seferinden ( 658/ı 260) sonra 
da bir Moğol şehzadesi Meyyafarikin'i 
kuşattı. Son EyyGbl hükümdan el-Me
likü'l-Kamil Nasırüddin şehri büyük bir 
cesaretle savunduysa da baş gösteren 
kıtlık sebebiyle teslim olmak zorunda 
kaldı ve işkenceyle öldürüldü . HülagG'
nun ölümünden önce 662 (1264) yılında 
kumandanı TCıdan'a. üç yıl sonra da oğ
lu Abaka Han'ın babasının dul eşi Kutuy 
Hatun'a mülk olarak verdiği Meyyafari
kin daha sonraları müstakil durumunu 
yitirdi. Timur Muş'a giderken Meyyafari
kin'den geçen yolu tercih etti. Şah İsmail 
913'te (ı 507) bütün Diyarbekir bölgesi
ni ele geçirdi ve buranın idaresini Han 
Muhammed Ustaclu'ya bıraktı. Çaldıran 
mağlCıbiyeti Doğu Anadolu'da İ ranlıla r 
aleyhine isyanların ç ıkmasına sebep oldu; 
bu fırsattan yararlanan Kürt reisi Seyyid 
Ahmed Bey RCızekY Meyyafarikin 'i zaptet
ti; ancak şehir 921 'de ( ı 5 ı 5) Mardin 'in gü
neyinde vuku bulan Koçhisar savaşının 
ardından kesin olarak Osmanlı hakimiye
t ine girdi. Meyyafarikin. XIX. yüzyılda Di
yarbekir vilayetinin merkez sancağına 
bağlı bir kaza merkeziydi ve artık Silvan 
adıyla biliniyordu. 1891 yılında burada 
yaklaşık yarısı müslüman. yarısı hıristi
yan 7000 kişi ( 1450 hane) yaşamaktaydı. 
Devamlı şekilde artan bu nüfus 2000 yılı 
sayımında 65.000'i buldu. 

Ortaçağ'ın en önemli merkezlerinden 
biri olan Meyyafarikin'deki başlıca tarihi 
eserler kale. ulucami, EyyCıbl Camii. Kara 
Behlül Bey Camii. Malabadi Köprüsü ve 
Kemük Köprüsü'dür; Hamdanl Emlri 
Seyfüddevle'nin kabri ile Anadolu Selçuk
lu Sultanı I. Kılıcarslan 'ın "Kubbetü's-Sul
tan" adıyla meşhur türbesi buradadır. Or
taçağ'da Meyyafarikin'e nisbette Fariki, 
bazan da Mafariki, Meyyilfariki ve Meyya-

farikinl nisbesiyle anılan çok sayıda alim 
yetişmiştir. 
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MEYYANiŞi 
( ~L;.Jf ) 

Ebu Ha fs T akıyyüddln Ömer 
b. Abdilmecld el-Kureş! el-Meyyfmişl 

(ö. 581/1185) 

Hadis usulüne dair 
risalesiyle tanınan muhaddis. 

_j 

İfrlkıye'de Mehdiye yakınlarındaki Mey
yaniş'te doğdu. Meraga ile Tebriz arasın
da bir yerleşim yeri olan Miyane veya Mi
yanec'e nisbette Miyanecl (Meyanecl) şek-



linde anılması doğru değildir (Yaküt , V, 
23 ı , 239). Meyyaniş'ten Mekke'ye göç ede
rek oraya yerleşti ve "muhaddisü Mek
ke, şeyhü'l-Harem , el-mücavir" diye anıl
dı. Mekke'de Mescid-i Haram imamlığı 
yapan ve fetva veren Meyyanişl fakih ve 
sika kabul edilen bir muhaddistir. Kendi
si gibi Mescid-i Haram imamlığında bu
lunan kızı tarafından torun u Ebu Abdul
lah Süleyman b. Ham b. İbrahim el-Aska
lanl el-Kinanl ile yine kızı tarafından to
runu olan ve kendisinden hadis dinleyen 
Ebu Ali Sadreddin Hasan b. Muhammed 
b. Muhammed el-Bekrl el-Hanefi de bi
rer muhaddis ve fakihtir. Meyyanişl. Mı

sır'daki bazı ilim merkezlerine seyahat
ler yaparak bir kısım alimlerden eserleri
nin rivayet icazetini aldı. Mazerl, Silefi, 
Haremeyn kadısı Ebu Muzaffer Muham
med b. Ali b. Hüseyin eş-Şeybanl gibi mu
haddislerden hadis rivayet etti. Muham
med b. Ahmed b. Yetlm el-Endereşl va
sıtasıyla İmam Malik'in 'Avali ve Fakihl'
nin Al]baru Mekke adlı eserini rivayet 
etti. Kendisinden, Ferra el-Begavl'nin 
Me'alimü't-tenzil ve Şer]J.u's-Sünne 

adlı eserlerini rivayet etmesiyle tanınan 
muhaddis Ebü'l -Mecd Mecdüddin Mu
hammed b. Hüseyin el-Kazvlnl, Ebü'l
Kasım Abdurrahman b. Fütuh b. Benin 
el-Mekkl, Ebü'l-Kasım Abdurrahman b. 
Abdülmecld es-Safravl gibi alimler fayda
lan dı ve rivayet ettiği eserlerin icazetini 
aldı. Meyyanişl'nin , mezar taşındaki bilgi
lerden hareketle Mekke'de 9 Muharrem 
S83'te (2 ı Mart ı ı 87) vefat ettiği ileri 
sürülmüşse de (Fas!. 1ı. 335) kaynakların 
çoğu S81'de (I 185) öldüğünü zikretmek
tedir. 

Eserleri. Meyyanişl'nin Md la yese'u '1-
mu]J.addişe cehlüh adlı eseri hadise yeni 
başlayan talebelerin mutlaka bilmesi ge
reken hususları ele alan küçük bir risale
dir. Daha önce yazılan usul kitaplarının 
aksine bilgiler burada senedsiz olarak ve
rilmiştir. İbn Hacer'in Şer]J. u Nul]beti'l
fiker'inin girişinde adı zikredildiği için ha
dis usulü eserleri arasında sayılan risale, 
yaygın usul bilgilerine aykırı görüşler ihti
va etmesi sebebiyle bu kaynaklarda eleş

, tirilmiştir. Meyyanişl eserinde bir iki is
tisna dışında bab başlığı vermeden ilmin 
fazileti, hadis tahammül ve eda yolları , 

hadislerinmanaile rivayeti, gramer hata
sı olan hadislerin nakli, rivayeti makbul 
ve merdud olanlar. sahih ve sahih hadi
sin dereceleri, Buhar!, Müslim ve İmam 
Malik'in eserlerindeki hadislerin sayısı, 
mükSirGn sahabiler gibi konularla hasen, 
meşhur, müfred, garlb, şaz, müsned, 

mürsel, mevkuf, münkatı', maktu', mu'
dal terimleri üzerinde kısaca du rm uştur. 

Meyyanişl'nin daha önce uygulanan yön
tem ve ölçüleri tesbit ve hadis usulüne 
dair sonuçlar çıkarma anlamında yanlış
lıklar yaptığf söylenmiş , merfü ve garlb 
terimlerini şaz olan görüşler doğrultu

sunda tanımlaması. Buhar! ve Müslim'in 
el-Cami'u'ş-şa]J.i]J.'lerindeki rivayet şart
larını Hakim'in şaz görüşü istikametinde 
belirlemesi gibi tutumları yüzünden ten
kit edilmiştir (SüyGtl, I, 7 ı). Nisbeten geç 
bir dönemde yazılmasına rağmen eserde 
hadis ilmine teşvik amacıyla zayıf ya da 
mevzu rivayetlere yer verilmesi de eleş
tirilmiştir (Mahmud et-Tahhan , s. 473) . 
Müellifin S79'da (ı ı 83) Mekke'deyazdığı 
bu risale Su b hi es-Samerral'nin tahkikiyle 
neşredilmiştir (Bağdad ı 387/1 967) Sa
merral, eserin mukaddimesinde sünnet, 
hadis ilimleri ve hadis usulüne dair kitap
lar hakkında bilgi vermiş, müellif ve ese
rini kısaca tanıtmıştır. Eser üzerinde Ebu 
Ca'fer Ömer b. Abdülmecld el-Makdisl'
nin iza]J.u Md la yese'u'l-mu]J.addişe 
cehlüh adıyla yaptığı bir şerhten söz 
edilmektedir (Kettanl, s. 3 ı 5) . Çeşitli kü
tüphanelerde yazma nüshaları bulunan 
eser. Leonard Librande tarafından Su b h! 
es-Sam erra! neşri ve M ilan yazması esas 
alınarak İngilizce'ye tercüme edilip yayım
lanmıştır (bk. bi bL). 

Meyyanişl'nin ayrıca ŞlrGye b. Şehredar 
ed-Deyleml'nin Firdevsü '1-al]bar'ı üzeri
ne yazdığı Ta'li]ftit 'ale'l-Firdevs ( Ches
ter Beatty Library, nr. 5 169) ve el-İl]tiyar 
fi'l-müla]J. ve'l-al]bar (Chester Beatty 
Library, nr. 497 ı) adlı eserleri bulunmak
tadır. Onun zühd ve rekaike dair Rav
:i:atü'l-müşta]f ve'Hari]f ile'l-Kerimi'l
ljalla]f ve mevzu rivayetler de ihtiva 
eden el-Mecalisü '1-Mekkiyye isimli 
çalışmalarının olduğu da kaydedilmek
tedir. 
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MEYYARE 
(ö.)Ço) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. Ahmed 
b. Muhammed Meyyare el-Fasi 

(ö. 1072/1662) 

Maliki fakihi. 
_j 

15 Ramazan 999'da (7 Temmuz ı59ı) 
Fas'ta doğdu ve burada yaşadı. İbn Aşir 
el-Fasl, Şehabeddin Ahmed b. Muham
med el-Makkarl, Ahmed b. Ali es-Sus! ve 
Ebü'l-Hasan Ali b. Ömer el-Battul'den 
ders aldı. Devrinde bazı kaynaklarda "za
manının Malik'i" diye nitelendirilecek ka
dar meşhur oldu. Talebeleri arasında Ebu 
Salim el-Ayyaşl. Ebü'l-Abbas Muhammed 
b. Ahmed el-Ebbar. Ebu Hamid Muham
med el-Arabl, Cessus lakaplı Abdüsse
lam b. Hamdün, EbG Abdullah Muham
med el-Murabıt ed-Delal'nin adları anıl

maktadır. Aslen bir yahudi ailesine men
sup olan Meyyare, Fas aristokrasisinin ta
ass u bu sebebiyle resmi bir görev alama
mış. ailesinin geçimini düğünlerde kadın
lara takı kiralamak suretiyle sağlamaya 
çalışmıştır (Muhammed Hacci, ı, ı 22, I 78, 
274) Meyyare 3 Cemaziyelahir 1072 (24 
Ocak 1662) tarihinde Fas'ta vefat etti. 

Eserleri. 1. ed-Dürrü'ş-şemin ve'l
mevridü'l-ma'in ii şer]J.i'l-Mürşidi'l
mu'in. Hacası İbn Aşir el-Fasl'nin Maliki 
mezhebine dair manzum bir ilmihal olan 
eserinin şerhidi r (Fas ı 283, ı 289, ı 292, 
ı3ıo. 1318;Tunus ı29 3;kenarındaTetal'
nin ljıtatu's-sedad ve'r-rüşd li-şer/:ıi Mu
i):addimeti (Man?ümeti) İbn Rüşd'ü ile, 
Kahire ı305, ı306, ı309, ı3ı4, ı330, 1373). 
Esere Muhammed Mehdi b. Muhammed 
el-Vezzanl (el-Kevakibü'n-neyyare ve'l
cevahirü '1-mu/]tare, I-ll, Fas ı 322) ve İb
nü'l-Mukaddem (en-Nücümü 's-seyyare 

'ala şer/:ıi Meyyare, yazmaları için b k. Ab
dülazlz Binabdullah, s. 82 , ı 43) birer ha
şiye, Ca'fer b. İdrls el-Kettanl girişine bir 
şerh yazmıştır (Fevzi Abdürrezzak, s. ı 07) . 
2. Mul]taşarü'd-Dürri'ş-şemin (Fas 
1289,1292, ı3ı3, I3ı8, ı330;Tunus 1293, 
ı 30ı , nşr. Abdülvehhab Saade, Tunus 
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