
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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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-
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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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ta şair ve eleştirmen leri n incelemesiyle 
geçtiği, bunun sonucunda beğenildiği 
takdirde şiirlerini övdüğü kişiye ve halka 
arzettiği belirtilir. Mervan bu şiirlerinde 
"havliyyat" ve "münakkahiyyat" adı veri
len kasideleri n sahibi olan Züheyr b. Ebu 
Sülma ve Hutay'e gibi külfetli şairlerin 
geleneğini sürdürmüştür. 

İbnü'n-Ned'im'in Mervan b. Ebu Haf
sa'ya nisbet ettiği 300 varaklık divan za
manımıza ulaşmamıştır. Kaynaklardan 
derlenen şiirleri Mervdn b . Ebi fjafşa 
ve şi'ruh (nşr. Kahtan b. Reşld et-Tem1'
m1'. Necef 1972), Şi'ru Mervdn b. Ebi 
fjafşa (nşr. Hüseyin Atvan, Kahire 1973, 
1982) ve Divdnü Mervdn b. Ebi fjafşa 
(şerh ve nşr. Eşref Ahmed Adre, Beyrut 
141411993) adlarıyla yayımlanmıştır. Ay
rıca İsmail b. İbrahim b. Hamed es-Se
man, Şd'irü '1- Yemdme Mervdn b. Ebi 
fjafşa isimli bir eser kaleme almıştır (Ri
yad 1414/1994). 
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Emevi hanedanının 

Mervan b. Hakem'le başlayan 
ve devletin yıkılışma kadar halifeliği 

elinde tutan ikinci kolu 
(bk. EMEVİLER). 
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Endülüs'te Maride ve Batalyevs'te 

hüküm süren 
bir İslam hanedam 

(868-930). 
_j 

Hanedana adını veren Mervan b. Yu
nus el-Cilllki, Portekiz'in kuzeyinden ge
lip Maride'ye (Merida) yerleşen müvelled 
(ispanyol asıllı) bir ailey_e mensuptur. En
dülüs Emevl hükümdarlarından II. Ab
durrahman zamanında Maride valisi olan 
Mervan b. Yunus Emevl Devleti ile iyi iliş
kiler kurdu. Serberi asıllı Mahmud b. Ab
dülcebbar ile İspanyol asıllı Süleyman b. 
Martin'in çıkardığı bir isyan sırasında öl
dürüldü ve yerine oğlu Abdurrahman el
Cilllkl geçti ( 213/828) . İktidarını uzun yıl
lar sürdürmeyi başaran Abdurrahman. 
2S4'te (868) Endülüs Emlri I. Muham
med'e isyan edip bağımsız hareket etme
ye kalkışınca Maride Endülüs Emevl kuv
vetleri tarafından kuşatılıp ele geçirildi. 
Abdurrahman ve ailesi Kurtuba'ya (Cor
doba) götürüldü. 261'de (875) oradan 
kaçarak taraftarlarıyla beraber Maride'
nin güneydoğusundaki Kal'atü'l-haneş'e 
(Alange) sığınan Abdurrahman bir süre 
kuşatıldıktan sonra teslim olmak zorun
da kaldı. Bu olayın ardından küçük bir 
yerleşim merkezi olan Batalyevs'te (Ba
daioz) ikamete mecbur edildi. Birkaç ay 
sonra Batalyevs'i tahkim edip yeniden 
isyan teşebbüsünde bulundu. Endülüs 
Emevl kuwetleri üzerine gelince Kerker 
(Ci3rcar) Kalesi'ne sığ ındı. Burada bir baş
ka asi müvelled lider Sa'dun b. Amir es
Sürunbaki ile Asturias-Leon Kralı lll. Al
fonso'nun desteğini alarak Emevl ordu
sunu bozguna uğratmayı başardı. Ordu 
kumandanı Haşim b. Abdülazlz esir alınıp 
lll. Alfansa'ya gönderildi. Batalyevs'te 
hakimiyet kuran Abdurrahman, 263'te 
(877) Endülüs Emevl veliahdı Münzir'in 
saldırıları karşısında Asturias Krallığı'na 
sığındı. 271 (884-85) yılında tekrar Ba
talyevs'e dönüp Endülüs Emevl birlikle
riyle mücadeleye başladı ve Endülüs 
Em evi emirlerinin zaafından istifade ede
rek hakimiyet sahasını genişletti. 

Endülüs Emevl Emlri 1. Muhammed, 
Abdurrahman'ın Leble (Niebla). Ükşunübe 
(Ocsonoba) ve Bace'ye (Beja) saldırıp İşblli
ye (Sevilla) sınırlarına dayanması üzerine 
bazı şartlar dahilinde Batalyevs'te hüküm 
sürmesine izin verdi. Abdurrahman b. 
Mervan. Endülüs Emevl emirleri Münzir 
(886-888) ve Abdullah b. Muhammed b. 
Abdurrahman ( 888-912) döneminde de 

onlara tabi olarak hüküm sürdü. Serberi 
asıllı bir asi olan Muhammed b. Taklt el
Masmudl ile savaşırken Endülüs Emevl 
kuwetleri kendisine yardımcı oldu. 

Yaptırdığı cami, saray ve bahçelerle Ba
talyevs'i güzel bir şehir haline getiren Ab
durrahman'ın ölüm tarihi bilinmemekte
dir. Yerine geçen oğlu Mervan iki ay kadar 
hanedanın başında kaldıktan sonra ve
fat edince tarunu Abdullah Batalyevs'te 
idareyi ele aldı. Bace hakimi Said b. Ma
lik, Yahya b. Bekir ve İbn Ufeyr gibi ma
halli idarecilerle bölgedeki müvelled ha
reketinin liderliği için mücadele eden Ab
dullah'ın 311 'de (923) öldürülmesi üzeri
ne yerine oğlu Abdurrahman geçti. En
dülüs Emevl Halifesi lll. Abdurrahman 
317'de (929) Batalyevs'i kuşattı ve ertesi 
yıl şehri ele geçirdi. Abdurrahman b. Ab
dullah el-Mervanl ailesiyle birlikte Kurtu
ba'ya götürüldü, yerine merkezden yeni 
bir vali tayin edildi. Böylece Mervanller 
hanedam sona ermiş oldu. 
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983-1085 yılları arasında 
Meyyafarikin (Silvan) merkez 

olmak üzere 
Diyarbekir ve çevresinde hüküm süren 

L 
bir İslam hanedanı. 
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Mervanller'in kurucusu Bad (Baz) lakaplı 
Ebu Şüca Abdullah Hüseyin'dir. Kaynak
larda önceleri çobanlık yaptığı bildirilen 
Bad'ın (Ruzraverl, lll, 83-84; a.g.e., [ing. 


