
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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b. Hişam'ın Yemenli kabilelerden oluşan 
ordusunu bozguna uğrattı. Alınan esir
Iere iyi muamelede bulunan Mervan, Ve
lld'in öldürülmesine adı karışan iki kişi 
hariç diğerlerini Velid 'in oğulları adına 
biat aldıktan sonra serbest bıraktı. Ar
dından Dımaşk'a hareket etti. 

Savaştan sağ kurtulan Süleyman b. Hi
şam, İbrahim ve bazı yakınları. halifeliğin 
ll. Velid'in oğullarına kalması durumun
da babalarının katillerinden intikam ala
caklarını düşünerek Mervan Dımaşk'a 
ulaşmadan Velid'in hapiste bulunan iki 
oğlunu öldürmeyi kararlaştırdılar. Süley
man bu kararın uygulanmasının ardın
dan beytülmaldeki malları askerine da
ğıttı ve İbrahim'i alıp Kelbller'in merkezi 
Tedmür'e kaçtı. Mervan ordusunun ba
şında Dımaşk'a girdiğinde iki kardeşin öl
dürüldüğünü öğrendi. Bu gelişme Mer
van'ı halifeliğe bir adım daha yaklaştır
mış oldu. Emevl ailesinden Ebü Muham
med es-Süfyanl, öldürülmelerinden az 
önce iki kardeşle birlikte olduğunu ve 
kendisine Mervan lehine vasiyette bulun
duklarını söyleyerek ona biatı gündeme 
getirdi. Bunun üzerine orada bulunanlar 
Mervan'ı halife ilan ettiler (26 Safer 127 1 
7 Aralık 744) . ll. Mervan göreve başladık

tan sonra. ll. Velid 'in katlinden sorumlu 
tuttuğu Kaderiyye mezhebi mensupları 
hariç önceden karşısında yer alanların 
hepsini affetti. Kendisi aleyhine birleşen 
Abdülmelik eviadına dostluk gösterdi. 
Halifelikten vazgeçtiğini açıklayan İbra
him b. Velid ile kumandanı Süleyman b. 
Hişam'ı da bağışiayarak biatlarını kabul 
etti. Kendisine karşı olduklarını bildiği 
bölge halkının desteğini almak ümidiyle 
Suriye'nin dört büyük şehrine halkın is
tediği kişileri vali tayin etti. 

Bu dostluk gösterisine rağmen ll. M er
van. lll. Yezld ve kardeşi İbrahim b. Velld'i 
destekleyen Yemen asıllı kabBelerin mer
kezi durumundaki Suriye'yi kendisi için 
tehlikeli buluyordu. Dımaşk'ta işleri yo
luna koyduktan sonra kendisini destek
leyen Kaysi kabileleri n merkezi olan Har
ran'a gitti. Hükümet merkezini ve hazi
neyi de oraya taşıdı. Ancak bu hareketi 
baştan itibaren Emevl saltanatının de
vamını sağlayan Suriye'deki Yemen asıllı 
kabBelerin isyanına sebep oldu. Bu ihti
lat bütün vilayetlere sıçradı ve iki kabile 
boyu arasında silahlı mücadele başladı. 
Aynı zamanda Emevl hanedam arasında
ki aile birliği bozuldu , onlardan bazıları 
halifeliği ele geçirmek için bu isyanlara 
katıldı. Mervan. Harran'da ikametinin 
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üzerinden üç ay bile geçmeden Humus 
halkının isyan ettiğini öğrendi. Hemen 
harekete geçerek Kelbller'in merkezi Ted
mür'den yardım alan Humus'u kuşattı. 
İsyanı bastırdığı sırada bu defa Dımaşk'
ta ve Taberiye'de ayaklanmalar oldu. Bu 
isyanların bastırılmasının ardından Ted
mür'de çıkan isyan için harekete geçen 
Mervan isyancıların barışla teslim olma
larını sağladı. Bu arada veliaht tayin etti
ği iki oğlunu Dımaşk'ta Hişam b. Abdül
melik'in iki kızıyla evlendirdi. Emevl aile
sinin bütün mensuplarını düğün merasi
minde bir araya getirdi. Bununla muhte
melen Abdülmelik eviadı ile barışınayı ve 
aynı zamanda onları destekleyen Yemenli 
kabHelerin desteğini almayı umuyordu. 

ll. Mervan Suriye'deki isyanlarla uğraş
tığı sırada Irak'ta da durum karışıktı. Ab
dullah b. Muaviye'nin Küfe'deki isyanının 
(Muharrem 1271 Ekim- Kasım 744) izleri 
henüz silinmemişken bu defa lll. Yezid'in 
Irak valisi Abdullah b. Ömer b. Abdüla
zlz, Mervan'ın halifeliğini kabul etmeyip 
onun Irak valiliğine tayin ettiği Nadr b. 
Sald 'e karşı bir mücadele başlatmıştı. 
Yine aynı sıralarda Irak'ta Haridier'den 
Sufriyye. Dahhak b. Kays eş-Şeybanlli 

derliğinde isyan etmişti. Mervan lrak'a 
gitmek için yola çıktığı esnada yeni bir 
isyanla karşılaştı. Ordusunda bulunan Su
riyeli askerler Kınnesrin 'den geçerken 
orada ikamet eden Süleyman b. Hişam'a 
biat ettiler ( 127/745). Mervan, kısa süre
de etrafında büyük bir kuwet toplayan 
ve üzerine gönderdiği öncü birliklerini ye
nen Süleyman'ı Hufaf denilen yerde ağır 

bir yenilgiye uğrattı; alınan esirlerin bü
yük kısmını kılıçtan geçirdi. isyancıların 
eline düşen Humus'a giderek beş ay ka
dar süren bir kuşatmadan sonra şehri 
ele geçirdi. Ardından muhtemel isyanları 
önlemek amacıyla Humus, Ba'lebek, Dı
maşk, Kudüs ve diğer Suriye şehirlerin in 

surlarını yıktırdı. 128 (746) yılı yazında Su
riye'yi itaat altına aldı. 

Bu sırada Irak'taki isyancılar da güçle
rini iyice arttırmışlardı. Ş~hrizor. İrınini
ye ve Azerbaycan Haricileri'nin de deste
ğini alan Dahhak b: Kays. kendisine karşı 
birleşen Abdullah b. Ömer b. Abdülazlz ve 
Nadr b. Sald'i yenerek Receb 127'de (Ni
san 745) Küfe'yi ele geçirmişti. Dahhak. 
bir süre sonra Abdullah b. ömer b. Ab
dülazlz'in ve ardından Kınnesrin'den ka
çan Süleyman b. Hişam'ın Kelb kabilesi 
mensuplarıyla kendisine katılması saye
sinde gücünü daha da arttırarak Musul' u 
almıştı. Bu sırada Hum us muhasarasıyla 

meşgul olan Mervan onun üzerine oğlu 
Abdullah'ı gönderdi. Abdullah'ın Nusay
bin civarında Haricller'e yenildiğini duyun
ca bizzat harekete geçti. Kefertüsa'da !i
derleri Dahhak'in de öldürüldüğü büyük 
savaşta Haridler'i ağır bozguna uğrattı 
( 128/746). isyanlarını sürdüren Haridier'
le şiddetli savaşlar yaptıktan sonra sığın

dıkları Musul'u kuşatma altına aldı. Do
kuz ay süren bu kuşatmanın ardından 
şehre girdi. Horasan'a kaçanları takip et
tirdi. Liderleri Şeyban b. Abdülazlz'i ve 
pek çok askerini ortadan kaldırıp Irak böl
gesinde Harici meselesini halletti ( 129/ 
747) . 

öte yandan Basralı Harici lideri Ebü 
Hamza eş-Şarl. 128 (7 46) yılı hac mevsi
minde Mekke'ye giderek Abdullah b. 
Yahya'ya (Talibü'l-Hak) biat etmiş ve iki
si Hadramut'a geçip Abdullah 'ın halifeli
ği için biat almaya başlamışlardı. 129'da 
(747) davet için Mekke'ye gelen Ebü Ham
za şehri kontrol altına . aldıktan sonra Sa
fer 130'da (Ekim 747) Medine'yi ele ge
çirdi. ~unun üzerine Mervan Medine'ye 
bir ordu gönderdi. Ebü Hamza'yı hezime
te uğratan bu ordu Mekke'yi de geri aldı. 
Ebü Hamza öldürüldü. Diğer taraftan 
Küfe'de çıkardığı isyan sırasında (Ekim 
7 44) Abdullah b. Ömer b. Abdülazlz tara
fından şehri terketmesi şartıyla serbest 
bırakılan Abdullah b. Muaviye İran'a git
miş; mevall, Harici, Abbas! ve Emevl ta
raftarları ndan kendisine katılanlarla gü
cünü arttırıp İsfahan, İstahr, Cibal, Kir
man, Hüzistan ve Kümis'i ele geçirmişti. 
Abdullah. yeni Irak valisinin gönderdiği 
Amir b. Dubare tarafından ağır bir yenil
giye uğratılıncaya kadar davasını sürdür
dü(l29/747) 

Tahta oturduğu andatı itibaren cephe
den cepheye koşmak zorunda kalan ll. 
Mervan yaklaşık üç yıl içinde ei-Cezlre. 
Irak, Suriye, Mısır ve Arabistan'da kontro
lü sağlayarak başşehir Harran'a döndü. 
Ancak tam bu sırada kendisini ve Emevl 
hanedanını ortadan kaldıracak büyük 
bir isyanla karşılaştı. Horasan Valisi Nasr 
b. Seyyar'ın bütün ikazlarına rağmen 
ilgilenemediği bu tehlike Abbas! ihtilal 
hareketiydi. Horasan bölgesinde Eme
vller'e muhalif unsurları bir araya geti
ren ve bilhassa İranit mevall tarafından 
desteklenen Ebü Müslim-i Horasanl Ra
mazan 129'da (Haziran 747) siyah bayra
ğı açarak Abbas! isyanını başlattı. Ebü 
Müslim, ll. Mervan ve Irak valisinden cid
di bir yardım alamayan Nasr b. Seyyar'ın 
barış tekliflerini reddetti. İki tarafın kuv-



vetleri arasındaki çatışmalar sürekli 
Nasr'ın mağ!Gbiyetiyle sonuçlandı. Nasr 
9 Cemaziyelewel 130 (15 Ocak 748) tari
hinde Horasan valilik merkezi Merv'i, Ha
ziran ayında Nlşabur'u terketmek zorun
da kaldı ve Irak'tan gönderilen kuwetler 
ulaşamadan sığındığı Kümis'i de kaybetti. 
131 (749) yılı sona ermeden Abbas! ordu
ları Horasan'ın tamamını kontrol altına 
aldılar. 

Bir süre sonra Küfe'yi ele geçiren Ab
bas! isyanının liderleri Ebü'l-Abbas es
Seffah ' ı halife ilan ettiler ( 12 Reblülahir 
132128 Kasım 749) . Abbasller'in ilk halife
si olarak biat alan Seffah amcası Abdul
lah b. Ali b. Abdullah'ı bir ordunun başın
da Mervan'a karşı gönderdi. Savaş hazır

lıklarını tamamlayıp Harran'dan Musul'a 
hareket eden Mervan. Büyük Zap suyu
nun sol sahilinde Abbas! ordusunu karşı
sında buldu. 2 Cemaziyelahir 132'de ( 16 
Ocak 750) başlayan ve gün geçtikçe şid
detini arttıran savaş 11 Cemaziyelahir Cu
martesi (25 Ocak) sabahı Mervan'ın ağır 
hezimetiyle sonuçlandı. Askeri kabiliye
tine ve daha büyük bir orduya sahip olma
sına rağmen mağ!Qbiyeti. ordusundaki 
Mudarl ve Yemeni kabileler arasındaki 
rekabete ve özellikle Suriyeli askerlerin 
kendisine kırgınlıklarına bağlanmıştır. 

Mervan, kumandan olarak girdiği sa
vaşlarda aldığı bu ilk mağlQbiyetin ardın
dan emrindeki kuwetlerle Harran'a çe
kildi, ancak orada da tutunamadı. Kendi
sini takip eden Abdullah b. Ali'nin önün
den kaçarak Kın nesrin. Hum us ve Dımaşk 
üzerinden Filistin'e geçti. Kaçışını Mısır 
istikametinde devam ettirdi ve düşman 
askerinin yararlanmasını önlemek için 
geçtiği yerlerdeki ekinleri yaktırdı. Yukarı 
Mısır'ın BGslr köyünde kendisine ulaşan 
Abbas! kuwetleriyle girdiği çatışma sıra
sında öldürüldü (26 Zilhicce 132 1 5Ağus
tos 750). Halifeliği beş yıl on ay sürmüş
tür. Tarihçiler güzel konuşan bir kişi ve 
cesur bir savaşçı olarak tanıttıkları son 
Emevl hçılifesinin öldürüldüğü sırada elli 
altı- altmış dokuz yaşları arasında olabi
leceğini söylemişlerdir. Vasıt'ta direnen 
eski Irak valisi Ebu Halid İbn Hübeyre'nin 
de teslim olmasıyla Emevl Devleti tarihe 
karışmış oldu. ll. Mervan ve dönemi hak
kında iki doktora tezi yapılmıştır (Daniel 
Den net, Marwan lbn Muhammad, Har
vard 1939; Ali Delice, Mervan b. Muham
med ve Emevi Devleti'nin Ytktltşt, 1998, 
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü). ll. Mervan, Harran Büyük Ca
mii'ni (Firdevs Camii) genişletmiş ve bu-

rada büyük bir saray yaptırmıştır. Yine 
el-Cezlre eyaletinin merkezi haline getirip 
ayrı bir divan tahsis ettiği Musul şehrini 
genişleterek sokaklar açtırmış. surlar, 
köprüler ve büyük bir cami inşa ettir
miştir. 
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MERVAN b. EBÜ HAFSA 
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Ebü's-Sımt (Ebü'I-Heyzam 1 
Ebü'I-Hendfun) Mervan b. Süleyman 

b . Yahya b. Ebi Hafsa Yezld 
(ö. 182/798) 

Methiyeleriyle tanınan 

L 
Arap şairi. 

_j 

lOS'te (723) Yername'de doğdu ve ora
da yetişti. Kendisine nisbetle İbn Ebu H af
sa olarak da anıldığı büyük dedesi Ebu 
Hafsa Yezld'in Horasan Ya'küblleri ailesin
den'geldiği söylenir. Ebu Hafsa. Hz. Os
man'ın Mervan b. Hakem'e (1. Mervan) 
hibe ettiği kölelerinden biriydi. Hz. Os
mcın'ın evi sarılıp şehid edildiğinde gös
terdiği kahramanlıktan dolayı Ebu Haf
sa'yı azat eden Mervan Medine valisi olun
ca onu Yername haracını toplamakla gö-

MERVAN b. EBÜ HAFSA 

revlendirmişti. Genç yaşta şiir söyleme
ye başlayan Mervan. nesilden nesile hali
felere ve devlet büyüklerine methiyeler 
söylemiş bir aileden gelir. Bir beytinden 
dolayı Zülkimr lakabıyla anılan ve torun u 
Mervan el-Asgar'dan ayırt edilmek için 
Mervan el-Ekber olarak da tanınan şair, 
bir yakını tarafından Em evi Halifes i Velid 
b. Yezld'e takdim edilmesinden sonra Hz. 
Ali taraftarı Seyyid el-Himyerl, Di 'bil el
Huzal gibi şairlere karşı Emevller'in sa
fında yer aldı ; Mervan b. Muhammed'in 
(ll. Mervan) yakın dostları arasına girerek 
bütün faaliyet ve mücadelelerinde onun
la beraber bulundu. 159 (776) yılına doğ
ru Bağdat'a giden Mervan zekası sayesin
de Abbas! sarayında itibar gördü. Başta 
Abbas! halifeleri Mansur. Mehdi- Bill ah, 
Hadi- İl el hak ve Harunürreşld ile Abbas! 
vezirleri ve Bermekller olmak üzere za
manın devlet büyüklerine sunduğu met
hiyeleriyle yüklü bir servet edindi. Özel
likle Yemen ve Sicistan valiliklerinde bu
lunan, cömertliği ve yiğitliğiyle tanınan 
Ma'n b. Zaide eş-Şeybanl ile münasebet 
kuran şair onun vefatma kadar hakkında 
yazdığı methiyelerle servetini çoğalttı. 
ölümü üzerine de onun için mersiyeler 
kaleme aldı. Ma'n hakkındaki bir övgüsü
nü aşırı bulan Mansur ile Mehdi- Billah 'ın, 
şairi bir yıl saray meclislerine kabul etme
dikleri kaydedilir. Hz. Ali taraftariarına 
karşı yazdığı yergileriyle Harunürreşld 'in 

ilgisini çekmeye çalıştı. Siyasi içerikli bu 
şiirlerinde Abbasller'in hilafetteki haklıiı
ğını kanıtlamaya büyük çaba harcamış
tır. Aşırı derecede haris ve cimri olup dü
zensiz bir hayat yaşadığı nakledilen M er
van, muhtemelen Hz. Ali taraftarlarından 
birinin suikastı sonucunda öldürüldü. 

Zamanının çoğunu Yername'de geçi
ren Mervan'da yabancı kültürlerle karış
mış Bağdat Abbas! kültür ve medeniye
tinin etkisi belirgin değildir. Bu sebeple 
şiirleri daha çok çöl şairlerinin geleneğini 
yansıtır. Zengin ve fasih kelime örgüsü 
içinde muntazam, ahenkli bir söz dizimiy
le duygu ve düşüncelerini hareketli ve hi
tabete benzer bir hava içinde anlatır. Bu 
sebeple ll. (VIII.) yüzyılın sonlarında orta
ya çıkan ve "minberi şiir" adı verilen tarzın 
önde gelen temsilcilerinden sayılır. Mer
siye. hiciv, gazel ve tasvire dair az miktar
daki şiirleri hariç tutulursa eserlerinin 
tamamına yakınını methiyeler oluşturur. 
Övdüğü kişilerin daha fazla teveccüh ve 
ihsanına nail olmak için methiyeleri üze
rinde bir yıl çalıştığı kaydedilir. Bu süre· 
nin dört ayının nazım ve telif, dört ayının 
düzeltme ve süsleme, dört ayının da us-
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