
pılaşma açısından kayda değer bir canlan
ma olmamıştır. Ancak çok sonraları, X:V. 
yüzyılın başlarında Timurlu Şahruh'un 
emriyle Merv'de _bazı yapılar ve su bendi 
(Su ltan Bend) onarılarak şehir ihya edil
miştir. Devrin tarihçisi Hafız-ı Ebru'nun 
kaydettiğine göre Şahruh, Sultan Kale'
nin güneyinde Yeni Merv de denilen Ab
dullah Hankale'yi kurdurmuş, gerekli bi
naların inşası tamamlanınca buraya baş
ka yerlerden insanlar getirterek yerleş
tirmiştir. Yaklaşık on yıl zarfında şehir yi
ne· bağları bahçeleri, çarşı pazarları, ca
mi, medrese ve han hamam gibi yapıla
rıyla canlı bir gorünüme kavuşturulmuş
tur. Ancak o devrin yapılarından da pek 
az mimari eserin kalıntısı günümüze ula
şabilmiştir. Bu dönemin camileri arasın
da en önemlisinin 820'de (ı 4 ı 7) Şahruh 
tarafından inşa ettirilen Merv Camii oldu
ğu kaynaklardan öğrenilmektedir. Şah 1. 
Abbas devrine kadar işlevini sürdüren ve 
XIX. yüzyılın ortalarında yarı yıkık bir hal 
alan cami bugün mevcut değildir. Sultan
kale ile Abdullah Hankale arasında yöre 
halkı tarafından "Hacı Melikin Tandırı" di
ye adlandırılan üç yapı kalıntısı görülmek
tedir. En büyüğü XII-XIII. yüzyıllarda, di
ğerleri X:V. yüzyılda kerpiçten kurulan ve 
konik bir görünüş arzeden yapılar buzha
ne olarak inşa edilmiştir. Abdullah Han
kale'nin kuzeybatısında yer alan Bayram 
Ali Hankale Merv kalelerinin sonuncusu
dur. inşa tarihi kesin olarak tesbit edile
meyen yapının X:VII -X:Vlll. yüzyıllarda yap
tınldığı sanılmaktadır. 

Saha be 
türbeleri 

ve Abdullah 
Hankale'nin 

surları 

Merv Çevresindeki Mimari Yapılar. 
Merv şehrinin dışında Selçuklu dönemin
den mimarlık tarihinde çok önemli sayı
lan bazı yapı ve yapı kalıntıları mevcuttur. 
Yolöten'deki Talhatan Baba Camii şüphe
siz bunların başında yer almaktadır. Merv 
vahasındaki Çilburç ve Başane (Kurtlute
pe) camileri ise sağlam olarak günümüze 
kadar gelememiştir. Şehir çevresinde ıs
sız yol güzergahlarında inşa edilen ve ha
len çok harap durumda bulunan keritan
saraylar türlerinin erken örnekleri olma
Iarı bakımından büyük değer taşımakta
dır. Merv-Amül yolu üzerinde bulunan 
harap Akçakale Kervansarayı iki aviulu ta
sarımıyla bu çevredeki kervansarayların 
en büyüğüdür. Buna karşılık el-Asker Ker
vansarayı tek aviulu bir yapıdır. Merv
Harizm yolundaki Ode Mergen (Merguen) 
Kervansarayı, kare bir avlu etrafında ahır 
ve konaklama mekanlarının belli düzen
de ve simetrik tarzda dizilmesinden oluş
maktadır. Başane Kervansarayı bunlar
dan farklı bir plana sahiptir. işlevi tartış
malı olmakla birlikte yapı, aviulu ve kapalı 
h ol bölümleriyle Anadolu Selçuklu sultan 
hanlarında görülen klasik plan şeklinin 
öncüsü olarak kabul edilmektedir. Kita
beleri bulunmadığından kesin tarihleri 
tesbit edilemeyen söz konusu yapılar 
XI -XII. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. 

Merv çevresinde bölgeye dağılmış hal
de bulunan Hüdayl Nazar Evliya, imam 
Şafii, İmam Bekir ve Abdullah b. Bürey
de türbeleri Türk- islam mezar anıtları
nın erken örneklerinden sayılmaktadır. 

MERVANI 

Kare planlı ve üzerieri kubbeli bu yapılar
dan yalnızca imam Şafii Türbesi altta 
kripta bölümüyle iki katlı olarak bina edil
miştir. Kitabeleri mevcut olmadığı için ke
sin tarihleri tesbit edilemeyen türbeler 
XI-XII. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. 
Bunlardan, Merv'de vefat eden meşhur 
kumandan sahabi Büreyde b. Husayb'ın 
oğlu Abdullah b. Büreyde ei-Esleml'nin 
(ö. ı 15/733) bu şehirde kadılıkyaptığı bi
linmekte, diğer iki zatın kimliği hakkında 
bilgi bulunmamaktadır. imam Şafii'nin 
kabri Kahire'de olduğuna göre ona nisbet 
edilen bu yapı ya bir makam-türbedir 
veya aynı nisbeyi taşıyan başka bir zata 
aittir. 
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~ YüKSEL SAYAN 

ı 
MERVAN I 

-, 

kıf_,..rı) 

Ebu Abdilmelik Mervim b. el-Hakem 
b. Ebi'I-As b. Ümeyye ei-Ümevi 

(ö. 65/685) 

Emevi halifesi 
ve Mervailı kolunun kurucusu 

L 
(684-685). 

_j 

Hicretin 2. yılında _(623-24) Mekke'de 
doğdu. Hz. Osman'ın amcası Hakem b. 
Ebü'I-As b. Ümeyye'nin oğludur. ResGl-i 
Ekrem'e karşı düşmanca bir tavır takı
nıp ona eziyet edenlerle birlikte hareket 
eden Hakem, Ümeyye ailesi mensupları
nın çoğu gibi Mekke fethinin ardından 
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MERVAN 1 

müslüman olduğunu söylediyse de bun
dan sonra da olumsuz tavrını devam et
tirdi. Hz. Peygamber'i taklit etmesi, evi
ni gözetlernesi ve müslümanların sırrını 
ifşa etmesi yüzünden ResOluilah tarafın
dan lanet edilerek Taif'e s ürüldü. Hz. Ebu 
Bekir ve Ömer, Hakem ve ailesinin Medi
ne'ye dönmek için yaptığı müracaatları 
kabul etmediler. Hz. Osman halife olun
ca Hakem ve ailesinin Medine'ye dönme
sine izin verdi ve onlara çeşitli İhsanlarda 
bulundu; o sırada yirmi yaşlarında olan 
Mervan'ı da devlet katipliği gibi önemli 
bir göreve getirdi. Hz. Osman'ın Hakem'in 
Medine'ye dönmesine izin vermesi ve oğ
lu Mervan'ı bu göreve getirmesi ashap 
arasında iyi karşılanmadı; bu sebeple pek 
çok kişi onu eleştirdi. Mervan ' ın vazifesi 
başında sahabeden bazılarıyla tartışma
lara girmesine ve halife adına kararlar ve
rip birtakım yanlış uygulamalar yapma
sına rağmen halife tarafından korunma
sı bu memnuniyetsizliği daha da arttır
dı. Kaynaklarda, halifenin bilgisi dışında 
onun ağzından eski Mısır valisine yazdığı 
söylenen mektup dolayısıyla vuku bulan 
üzücü olayların baş sorumlusu olarak 
gösterilen Mervan evinin kuşatılması sıra

sında Hz. Osman ' ı savundu ve çıkan çatış
malar esnasında ağır şekilde yaralandı. 

Mervan, Hz. Osman 'ın öldürülmesinin 
ardından halife seçilen Hz. Ali 'ye biat et
medi. Ümeyye ailesinin diğer fertleri gibi 
Medine'den ayrılıp Mekke'ye gitti ve Hz. 
Osman ' ın katillerini bulup cezalandırmak 

. için harekete geçen muhalif grubun için
de yer aldı. Hz. Aişe , Talha b. Ubeydullah 
ve Zübeyr b. Awam'ın öncülük ettiği bu 
grupla birlikte Cemel Vak'ası'na katıldı . 

Hezimete uğradıklarını farkettiği sırada 
Hz. Osman'ın düşmanlarından saydığı ve 
onun öldürülmesinden sorumlu tuttuğu 
Talha b. Ubeydullah ' ı bir akla öldürdü. 

Ağır şekilde yaralandığı Cemel Vak'a
sı 'ndan sonra Medine'ye giderek Hz. Ali'
ye biat eden ve oraya yerleşen Mervan, 
mensubu bulunduğu ümeyye ailesinin 
Süfyani kolundan Muaviye'nin Hz. Ali'ye 
karşı başlattığı mücadele sırasında ona 
açıkça destek vermekten kaçındı. Muavi
ye iktidarı ele geçirince Mervan'ı kısa bir 
süre Bahreyn valiliğiyle görevlendirdi ve 
ardından merkezi Medine olan Hicaz vali
liğine getirdi. 42-49 (662-669) yılları ara
sında bu görevi sürdüren Mervan beş yıl
Iık bir aradan sonra tekrar bu göreve ta
yin edildi ve iki yıl daha valilikyaptı (674-
676 veya 677) . Görevden alınınca Medi
ne'de oturmaya devam etti. 
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Muaviye'nin ölümünden (60/680) son
ra Mervan Yezid 'den daha fazla yakınlık 
gördü. Yezid'in Medine valisine, Yezid'e 
biat etmek istemeyen Hz. Hüseyin ve Ab
dullah b. Zübeyr' e karşı kuwet kullanma
sını tavsiye etti. Hz. Hüseyin'in katiedil
mesine müslümanların gösterdiği tepki 
ve Medine halkının Abdullah b. Hanzale 
liderliğ inde Emevi yönetimine karşı ayak
Ianması sırasında ( 6 3/683) nüfusları 1 000 
civarında gösterilen Ümeyyeoğulları ile 
birlikte zor durumda kaldı. İbnü'z-Zü
beyr'i destekleyen muhalifler Mervan'ın 
malikanesine sığınan Ümeyyeoğulları ' nı 
muhasara altına aldılar. Mervan Yezid'
den yardım istedi. Yezid kuşatma altın

daki akrabalarını kurtarmak ve muhalif
leri itaat altına almak için büyük bir or
duyu Medine üzerine gönderdi. 

Medineliler, Mervan ve Ümeyyeoğulla
rı 'nı üzerlerine gelen orduya yardımcı ol
mamaları şartıyla serbest bıraktılar. An
cak Yezid'in ordusuyla Vadilkura'da kar
Ş!laşan Mervan ve yakınları Medineliler'e 
verdikleri sözden döndüler. Mervan ve 
oğlu Abdülmelik, şehrin durumunu Ye
zid'in kumandanı Müslim b. Ukbe'ye an
latarak gereken taktikleri vermek sure
tiyle savaşı Yezid'in ordusunun kazanma
sında önemli rol oynadı lar. ayrıca bu ordu
ya katılıp Harre Savaşı 'nda (Zilhicce 63 1 
Ağustos 683 ) onların safında yer aldılar. 
Bu savaşın ardından Medine üç gün bo
yunca yağmalandı (bk. HARRE SAVAŞI). 

Harre Savaşı'ndan sonra Yezid'in dave
tiyle Dımaşk' a giden Mervan ikramlarla 
karşılan dı . 

Emevi iktidarının ailenin Süfyani ko
londan Mervan' ın adını taşıyan Mervani 
koluna geçişi I. Yezid'in oğlu ve halefi Il. 
Muaviye'nin vefatından sonra gerçekleş
miştir. Daha Il. Muaviye'nin sağlığında 
Hicaz bölgesi yanında Irak ve Mısır da 
Mekke'de halifeliğini Ilan eden Abdullah 
b. Zübeyr' e biat etmiş bulunuyordu. Il . 
Muaviye'nin ölümü üzerine Suriye bölge
si vilayetlerinin yöneticileri de İbnü'z-Zü
beyr'in halifeliğini tanımaya başlamışlar
dı; Kınnesrin ve Hum us valilerinin ardın

dan Natil b. Kays liderliğinde isyan eden 
Filistin ordugahı da İbnü'z-Zübeyr'e ita
at etmişti. Dımaşk'ta da durum karışıktı. 

ll. Muaviye tarafından, yerine bir halife se
çilinceye kadar devlet işlerini yürütmekle 
görevlendirilen Şam Valisi Dahhak b. Kays 
tavrını açıklamakta tereddütlü davran
makla birlikte İbnü 'z-Zübeyr'e katılmayı 
uygun görüyordu. Bu sırada Emevi ailesi 
de bölünmüştü . Yezid'in dayısı olan Filis-

tin ve Ürdün Valisi Hassan b. Malik Ye
zid'in genç yaştaki iki oğlunu destekliyor, 
halifeliğin onl<!rın elinde kalmasını istiyor
du. Bu arada Emevi ailesinin ileri gelenle
rinden Mervan b. Hakem ve Amr b. Said 
ei-Eşdak'ın halife olmasını arzu edenler 
de vardı. 

Rivayete göre Mervan ve Eşdak da bu 
şartlar altında durumu gittikçe güçlenen 
İbnü 'z-Zübeyr'e biat etmeyi düşünmüş , 
hatta bu maksatla yola dahi çıkmışlar
dı. Yolda karşılaştıkları eski Basra valisi 
Ubeydullah b. Ziyact. Mervan'a İbnü'z-Zü
beyr'e katılmasının çok büyük bir hata 
olacağını, halifeliğin Emevi ailesinin ileri 
geleni olarak kendisine yakıştığını söyle
yip onu halifeliği üstlenmeye ikna etti. 
Mervan'ın halife olmayı Hz. Osman zama
nından beri düşündüğünü, Muaviye döne
minde de bu niyetini ortaya koyan davra
nışlar sergilediğin i gösteren rivayetleri 
göz önüne alarak onun bu işe kendisinin 
tal.ip olduğunu söyleyenler de vardır. 

Henüz yirmi yaşlarında iken veliaht be
lirlemeden ölen II. Muaviye'nin o sırada 
yönetimi üstlenebilecek yaşta kardeşi de 
bulunmadığından, bu şartlarda Emevi 
ailesinin liderliğine en uygun kişi ailenin 
Ebü'I-As kolunun büyüğü Mervan b. Ha
kem idi. Ailenin söz sahipleri, idare merc 
kezinin tekrar Hicaz'a geçmesinden kork
maya başlayan Suriye ileri gelenleri ve 
özellikle Yemen asıllı Kelb kabilesi lider
Ieriyle durumu görüşmek üzere Cabiye'
de toplandılar. Kırk gün sürdüğü bildiri
len görüşmelerin sonunda Il. Muaviye'nin 
kardeşi Halid b. Yezid 'in yaşının küçük ol
ması , İbnü'z-Zübeyr'e karşı iktidar mü
cadelesinde başarısız kalacağı şeklinde 
değerlendirildi. Onu destekleyen dayısı 
Hassan b. Malik'in ikna edilmesiyle Mer
van'ın halife olması kararlaştırıldı. Halid 
b. Yezid birinci , bazı liderlerce destekle
nen Eşdak da ikinci veliaht tayin edildi (3 
Zilkade 641 22 Haziran 684 ); birincisi Hu
mus, diğeri de Dimaşk valisi olarak görev
lendirildi. Cabiye'de sağlanan bu ittifak 
Dımaşk'ta durumun istikrara kavuşma

sına yetmedi. Cabiye görüşmelerine ka
tılmaktan son anda vazgeçen Dahhak b. 
Kays, İbnü'z-Zübeyr' i desteklediğini açı
ğa vurarak emrindeki kuwetlerle Merci
rahit denilen yerde karargah kurdu. Top
lantının uzamasından istifade edip Kın
nesrin, Humus ve Filistin ordugahların
dan temin ettiği yard ımla gücünü art
tırdı. 

Cabiye'den dönen Mervan b. Hakem, 
Dahhak'ı ikna edemeyince Mercirahit'te 
iki taraf arasında yirmi gün süren çok 



kanlı bir savaş cereyan etti. Mervan, özel
likle Dahhak' ın Dımaşk'tan ayrılmasının 

ardından başlattığı isyanla şehirde kont
rolü eline geçiren Yezid b. Ebü'n-Nims'in 
erzak ve asker desteği sayesinde kesin bir 
zafer kazandı (Muharrem 651 Ağustos

Eylül 684). Böylece Mervan bir taraftan 
Emevi saltanatının devamını. diğer taraf
tan halifeliğin Mervani koluna geçmesini 
sağlamış oldu. Bundan sonra halifelik 
Emeviler'in yı kılışına kadar onun soyunda 
kalmıştır. 

Kazandığı zaferle Suriye'de kontrolü 
sağlayan Mervan. İbnü'z-Zübeyr'i destek
leyen valiler tarafından terkedilen şehir
lere yeni tayinler yaptıktan sonra Mısır'ı 
İbnü'z-Zübeyr'in elinden almak için hare
kete geçti. Dımaşk'ta oğlu Abdülmelik'i 
yerine bırakıp ordusunun başında Mısır 
üzerine yürüdü ve fazla bir zorlukla karşı
laşmadan Mısır'ı ele geçirdi. Oğlu Abdü
laziz'i Mısır valiliğinde bırakıp Suriye'ye 
dönmek için yola çıktı. İbnü'z-Zübeyr ta
rafından yolunu kes m ek için bölgeye gön
derilen orduyu da mağlQp ederek Dı
maşk'a geldi. Vakit kaybetmeden iki or
du hazırlayıp İbnü'z-Zübeyr'in elinde bu
lunan Irak ve Hicaz'a yolladı. Hicaz'a Hu
beyş b. Delece kumandasında gönderdi
ği ordu, Medine yakınlarında Rebeze'de 
İbnü'z-Zübeyr'in ordusu karşısında ağır 
bir yenilgiye uğradı. lrak'a gönderdiği or
dunun başına geçirdiği Ubeydullah b. Zi
yad, Cezire'ye ulaştığı sırada Mervan'ın 
ölüm haberini aldı. 

ı. Mervan, Cabiye görüşmelerinde ha
lifeliği ele geçirebilmek uğruna veliaht
lıklarını kabul etmek zorunda kaldığı Ha
lid b. Yezid ile Amr b. Said el-Eşdak'ı veli
ahtlıktan vazgeçmeye zorlam ış ve sonun
da bunu başarmıştır. Kendisinden sonra 
peş peşe halifeliğe geçmeleri şartıyla 
oğulları Abdülmelik ve Abdülaziz'i veliaht 
olarak tayin etmiştir. Kaynaklarda ölümü
nün. veliahtlıktan ayrılması için toplum 
önünde horlayıp küçük düşürdüğü Halid 
b. Yezid ile annesinin bir komplosu sonu
cu gerçekleştiği kaydedilmektedir. Buna 
göre Halid'in. babası ı. Yezid'in vefatından 
sonra Mervan ile evlenmiş olan annesi oğ
luna yapılan bu hakarete tahammül ede
memiş ve uyuduğu bir sırada kocasını 
yastıkla boğarak öldürmüştür. Ancak ba
zı rivayetlerde onun vebadan öldüğü de 
kaydedilmektedir. 65 Ramazanında (Ni
sa n 685) ölen I. Mervan on ay gibi kısa 
bir süre halifelik yapmıştır. Mervan hadis
le de meşgul olmuş ve Ebu Hüreyre'den 
bir hadis mecmuası derlemiştir. 
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MERVAN II 
( w'3.rı) 

Ebu Abdilmelik Mervan 
b. Muhammed b. Mervan b. el-Hakem 

el-Hımar el-Ümevi el-Ca'di 
(ö. 132/750) 

Son Emevi halifesi 
(744-7 50). 

_j 

70-76 (689-695) yılları arasında el-Ce
zire'de doğdu . Halife Abdülmelik b. Mer
van'ın kardeşi olan babası uzun yıllar el
Cezire ve İrminiye valiliği yapmış. bu gö
revi sırasında Bizans ve Kafkasya cephe
lerinde düzenlenen seferlere kumanda 
etmişti. Annesi Kürt asıllı bir cariyedir. 
Mervan'ın en meşhur lakabı " Hımar"ın 
(eşek) ona savaşlardaki sabrı sebebiyle 
veya düşmanları tarafından hakaret ola
rak verildiği bildirilmektedir. Süryani ta
rihçilerine göre ise bu lakabı eşek otu 1 di
keni denilen çiçeği sevmesi dolayısıyla al
mıştır. Diğer bir lakabı da görüşlerinden 

MERVAN ll 

etkilendiği hacası Ca' d b. Dirhem'e nis
betle verilen Ca'dl'dir. 

Mervan'a dair kaynaklarda yer alan ilk 
bilgi , 105 (723-24) yılında Bizans'a karşı 
düzenlenen sefere kumanda ederek Kon
ya ve Kemah'ı zaptetmesiyle ilgilidir. Daha 
sonra Kafkas cephesinde savaşan Mer
van. 114'te (732) Halife Hişam b. Abdül
melik tarafından emrinde savaştığı Mes
leme b. Abdülmelik'in yerine el-Cezire. 
İrminiye ve Azerbaycan valiliğine tayin 
edildi. Askeri bakımdan önemli olan bu 
bölgede kaldığı on iki yıllık süre içinde Ha
zarlar'a karşı başarılı seferler düzenledi. 
Askeri teşkilatianma ve savaş taktikleri 
hususunda yenilikler yaptı. 

Mervan. Hişam'ın ölümü üzerineyerine 
geçen Halife ll. Velld'e gönderdiği biat 
mektubunda Emevi zihniyetiyle örtüşen 
bir üs!Qp kullandı. Kendisini bu önemli 
göreve getiren Hişam'ı zalim olarak nite
lerken yeni halifeyi överek onun gönlünü 
aldı. ll. Velld'in, Emevi ailesinden Yezid b. 
Velid'in (lll Yezld) liderlik yaptığı bir is
yan sonucu öldürülmesi. siyasi tecrübe
sini arttırmış güçlü bir vali ve kumandan 
olan Mervan'a tahta giden yolu açmış ol
du. Mervan, Velid 'in intikamını almak ve 
onun iki oğlunun halifelik haklarını sa
vunmak iddiasıyla lll. Yezid'e karşı isyan 
etti. Ordusunun başında İrminiye'den ay
rılıp el-Cezire'ye geldi. Ancak Derbend'de 
vekil bıraktığı Sabit b. Nuaym ve emrin
deki Suriyeli Yemenliler'in lll. Yezid'e biat 
ettiğini duyunca geri dönmek zorunda 
kaldı. Suriye'ye götürmek vaadiyle itaat
lerini sağladığı isyancı birliklerle Harran'a 
gitti ve onları terhis ederek Suriye'ye gön
derdi. Ardından Suriye üzerine gitmek 
için hazırlıklarını tamamladığı sırada lll. 
Yezid'in kendisini el-Cezire. İrminiye , Mu
sul ve Azerbaycan valiliğine getirmek is
tediğini bildiren mektubunu aldı. Teklifi 
kabul edip isyandan vazgeçti ve Yezid'e 
biat etti. 

lll. Yezid'in altı ay sonra ölümüyle kar
deşi ve veliahdı İbrahim b. Velid halife ol
du. Mervan. halifeliği sadece Suriye'nin 
güneyindeki Yemenli kabilelerce tanınan 
İbrahim'e biat etmeyip ll. Velid'in çocuk
larının halifelik hakkını savunma iddiasıy
la tekrar ordusunun başında el-Cezire'den 
Kınnesrin'e yöneldi. Kınnesrin Kaysileri 
ve Velid'in öldürülmesi yüzünden isyan 
eden Humus halkının da katılmasıyla sa
yıları gittikçe artan askerleriyle Dımaşk 
üzerine yürüdü. Ba'lebek-Dımaşk yolu 
üzerindeki Aynülcer mevkiinde Halife İb
rahim tarafından gönderilen Süleyman 
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