
likle Hz. Hüseyin ve Kerbela şehidleri için 
yazıldığı görülmektedir. Dini- tasawufi 
Türk edebiyatında. bilhassa Alevi- Bek
taşi şiirinde mevcut mersiyelerde bir ta
raftan Ehl-i beyt sevgisi anlatılırken di
ğer taraftan Hz. Hüseyin'in Kerbela'daki 
şehadetinin ıstırabı , ona duyulan sevgiyi 
ifade eden örnekler Kerbela veya Al-i aba 
m ersiyeleri olarak anılmıştır. Osmanlı kül
türünde bir kısmı özellikle muharrem 
ayında tekkelerde yapılan toplantılarda 
besteli olarak mOsiki eşliğinde topluca 
veya mersiyehanlar tarafından okunan 
bu şiiriere "muharremiyye" adı da veril
miştir. 

Mersiye konuları diğer edebiyatlarda 
olduğu gibi zamanla genişlemiş, şahsi 

felaketiere karşı ortaya çıkan bir çığlık 
özelliğinin ötesinde karşılaşılan milli ma
temlerde acı bir feryat şeklini almış. ölen 
kişilerin dışında çok sevilen ve değer ve
rilen varlıkların kaybı halinde de mersiye 
söylenmeye başlanmıştır. Şehir mersiye
leriyle hayvanlar için yazılmış mersiyeler 
bunlardandır. 

Anadolu Türk edebiyatma mersiye m. 
yüzyılda Fars edebiyatından geçmiş, baş
langıçta çoğunlukla kaside tarzında yazı
lırken sonraları farklı nazım şekilleri kul
lanılmaya başlanmış. neticede terkibi
bend ve terciibend mersiyeye en uygun 
nazım şekilleri olarak kabul edilmiştir. 
Germiyan beylerinden Süleyman Şah için 
Ahmedi'nin yazdığı mersiye türün ilk ör
neği sayılmış. ardından Şeyh! yine Germi
yanoğulları'ndan ll. Yakub için bir mersiye 
kaleme almıştır (isen. Acıyı Bal Eylemek, 
s. XVIII). Bu yüzyılda Ahmedl, Şeyh! (2). 
Kemal Üm mi (2). Cem Sultan, Ahmed Pa
şa, Karaman lı Ayni ( 3). Firdevsi, Necati 
( 2). Mesihi. Kıvam! ve Tacizade Cafer Çe
lebi bu türde örnek veren şairlerdir. Böy
lece eldeki bilgilere göre XV. yüzyıla ait 
üçü kaside, biri mesnevi, ikisi murabba, 
geri kalanları terkibibend veya terciibend 
nazım şekliyle olmak üzere toplam on al
tı mersiye yazılmış olmaktadır. 

)0!1. yüzyıl mersiye türünün hem nice
lik hem nitelik bakımından en gelişmiş 
dönemini oluşturur. Şair sayısındaki artı
şa paralel olarak türe gösterilen ilgi so
nucunda bu asırda yazılmış altmış dokuz 
mersiye tesbit edilebilmiştir. Türabi, Re
van! Çelebi (2). Lamii Çelebi (3). Kemalpa
şazade, Hayret! (2). Tatavialı Mahremi. 
UsOII, Üsküdarlı Aşki, Arşi. Yetim. Edirne
li Nazm1(2). Hayali Bey(2). Kara Fazii (2). 
Rahmi. Hayali, Taşllealı Yahya (3) . Şevki, 

Kadiri. Selim!. Sami. FünOni. Mahremi. 
Nisayi (2). Muini. Mustafa. Fevri (2). 

Ubeydi. Ulvi (7). Hüdai. Cinani(7). Man!, 
Nev'I (3). Baki (2). Ali Mustafa Efendi (2). 
ROhi (7) ve Zihni devrin mersiye şa irl eri

dir. Bu mersiyeler şekil ve muhteva bakı
mından bir önceki yüzyılın devamı niteli
ğinde olup en önemli özellikleri padişah , 

şehzade ve devlet ileri gelenlerine yazı
lanların sayıca çokluğudur. Bilhassa hak
kında yazılan on altı mersiye ile Şehzade 
Mustafa. Türk edebiyatında kendisi için 
en çok şiir yazılan bir kişi olması bakı
mından dikkat çekmektedir. 

Mersiye )0!11. yüzyılda da sayı ve nitelik 
açısından rağbet görmüş, daha çok aile 
fertleri ve yakın dostlar için kaleme alın
mıştır. Ayrıca bu dönemde şehzadelere 
hiç m ersiye yazılmamışken padişahlardan 
da ancak dramatik bir şekilde ölenler için 
tertip edilmiştir. Bahti. Ganizade Nadir! 
(4). Halet1(2). Nergisi. Nev'lzadeAtai. Ne
vaiizade Atai. Riyazi. Nakşi-i Akkirmanl, 
Nai!I, Neşati. Fevzi. Ke!Im (3). Feyzi. Feyzl. 
Fasih Ahmed Dede, Ram! ( 3) . Fazı! ve Birri 
asrın m ersiye şairleri dir. Bu devre ait top
lam yirmi altı mersiye tesbit edilmiştir. 

Sayıca büyük bir düşüşün göze çarptığı 
XVIII. yüzyıldaki mersiye şairleri Hami-i 
Am idi (2). Kani (2) ve Şeyh Galib, XIX. yüz
yılda da Leyla Hanım (3). Şeref Hanım. Ye
nişehirli Avni (2) ve Senih (4) olmuştur. 
XVIII. yüzyıldan itibaren sayı ve hacim ba
kımından küçülmeye başlayan mersiye
ler. Tanzimat edebiyatını takip eden yıl
larda bir yandan klasik formuyla varlığını 
devam ettirirken bir yandan da Batı et
kisiyle ve farklı bir yapıda yeni örnekler 
ortaya çıkmıştır. Bu yüzyıldan başlayarak 
ölüme bakış açılarının da farklılaştığı gö
rülür. Özellikle Abdülhak Hamid'in Mak
ber'i ile ölüm temi ferdi bir ıstırap haline 
dönüşmüştür. Klasik m ersiye şairleri ferdi 
duygularından çok maşeri vicdanın ölüm 
hakkındaki düşüncelerini geleneğin ken
disine sunduğu imkanlarla ortaya koyar
ken Hamid'den itibaren şairler öleni aşa
rak ölümü de şiirlerine konu edinmişler
d ir. Tanzimat'ın ikinci nesiinin bu pasif 
tavrı Servet-i FünOn edebiyatında bir me
lankoliye dönüşmüş, mersiye farklı bir 
form ve bakış açısıyla yeniden gündeme 
gelmiştir. Şüphesiz bunda dünyayı kuşa
tan, çağdaş psikolojinin "isterik matem" 
adını verdiği anlayışın XIX. yüzyıla hakim 
olmasının da rolü vardır. Bu sebeple Tan
zimat sonrası Türk edebiyatında önceki
lere göre farklı yapıda mersiyelerden 
meydana gelen kitaplar yayımlanmış, bu 
yeni anlayışa göre m ersiye yazmak adeta 
moda olmuştur. Modern edebiyatta ise 
ölüm karşısındaki tepki daha ziyade acı-

M ERSiYE 

nın uyandırdığı duyguların veya felsefi dü
şüncelerin ifadesi ve tahlili şeklini almış
tır. 

Türkçe m ersiyeler genelde feleğe sitem 
ve bu dünyanın geçici ve aldatıcı oluşunu 
vurgulayan bir girişle başlar. Kaybedilen 
yakının övgüsü ve kaybından doğan üzün
tü n ün ifade edilmesiyle ona kıydığından 
dolayı feleğe sitem edilen esas kısmın ar
dından dua bölümü gelir. Bazı mersiye
lerin son mısralarında ölen için ebcedle 
vefat tarihi düşürüldüğü de görülmekte
dir. Türk edebiyatında mersiyeler en çok 
terkibibend nazım şekliyle kaleme alın
mıştır. Elde mevcut örneklerde kasideyi 
terciibend, daha sonra murabba, müsed
des. gazel, kıta. muaşşer. muhammes, 
tahmls , müsemmen ve mesnevi nazım 
şekilleri takip eder. 
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li4iil MUSTAFA İSEN 

D MÜSİKİ. Hz. Hüseyin ve diğer Ehl-i 
beyt mensuplarının 1 O Muharrem 61 (1 O . 
Ekim 680) tarihinde Emev'iler tarafından 
şehid edilmesinin yıl dönümlerinde dü
zenlenen matem törenlerinde bu olaydan 
duyulan üzüntüyü dile getiren, sorumlu
larına lanetler yağdıran Arapça, Farsça ve 
Türkçe manzumelerin "mersiyehan" ve 
"nevhahan" denilen sanatkarlar tarafın
dan besteli veya irticaii olarak okunması. 
dini Türk mOsikisinde mersiye adı veri-
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ten bir icra tarzının doğmasına sebep ol
muştur. 

İlk defa Irak Büveyhi Hükümdan Muiz
züddevle'nin 1 O Muharrem 345'te (8 Şu
bat 963) Bağdat'ta başlattığı matem tö
renleri, daha sonra İran bölgesi başta ol
mak üzere Şii çevrelerinde ve silsiteleri Hz. 
Ali'ye ulaşan Sünni tasawuf ve tarikat 
çevrelerinde yaygınlık kazanmıştır. İslam 
dünyasının çeşitli bölgelerinde matem, 
taziye, şebih (şebeh) gibi adlarla anılan bu 
törenler muharrem ayının ilk on günün
de, özellikle onun cu gün ve gecesinde yo
ğunlaşmış ve muharrem giderek bütü
nüyle bir matem ayına dönüşmüş. bazan 
törenierin süresisafer ayının ilk on günü
nü de içine alacakşekilde genişletiterek 
kırk güne kadar çıkarılmıştır. Ehl-i beyt 
muhabbeti bütün müslümanları birleş
tiren ortak duygu olduğu için muharrem 
törenleri birçok müslüman devlet ve top
luluğun resmi veya hususi merasimleri 
arasında yerini almıştır. Bu törenierin Os
manlı Devleti'nin geniş hakimiyet bölgele
rinde farklı din. mezhep ve tasawuf te
lakkilerine göre çeşitli uygulamaları or
taya çıkmıştır. 

Türk edebiyatında bilinen en eski Ker
bela m ersiyeleri Aşık Yunus ve Yazıcıoğlu 
Mehmed tarafından kaleme alınmış ve 
besteli olarak yüzyıllardan beri oku na
gelmiştir. Bundan hareketle Osmanlı sa
hasında mersiye okuma geleneğinin m. 
yüzyılda başladığı söylenebilir. Ancak Os
manlı lar'dan önce Anadolu'da varlıkları 

bilinen gayri Sünni derviş zümrelerinin 
muharrem törenlerinden uzak durmaları 
mümkün olmadığından bu gelenek Ana
dolu'da XIII. yüzyıllara kadar geri götürü
lebilir. Nitekim Mevlana Celaleddin-i Ru
mi de bir Kerbela mersiyesi yazmış ve 
Meşnevi'sinde muharrem törenlerini 
tasvir ederek bu törenlerde taşkınlıklar
dan sakınılmasını tavsiye etmiştir. 

XV. yüzyıldan itibaren mersiye metin
lerinin artmaya başladığı görülmektedir. 
Bunların bestelenmiş örnekleri günü
müze ulaşmıştır. Tarihi kayıtlardan mu
harrem ayı süresince başta Bektaşi tek
keteri olmak üzere bütün tekketerde Ker
bela mersiyeleri okunduğu anlaşılmakta
dır. Bazı dergahlarda ve evlerde muhar
remin ilk on gecesinde Fuzfıli'nin Hadi
katü's-suadd'sı bir nevi beste ile okunur. 
onundan otuzuna kadar geçen süre için
de tekkelerin ayin gün veya gecelerin
de sofralar kurulup aşure dağıtılır, yapı
lan ayinler arasında m ersiyehan lar ve za
kirbaşılar Kerbela mersiyeleri, Ehl-i beyt 
ve on iki imam sevgisini terennüm eden 
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manzume ve kasideler okurlardı. Ağır ve 
h üzüntü bir hava içerisinde başlayan mu
harrem zikirlerinde "perde kaldırılmaz" 
kıyam ve devran zikrinin tavır ve seyrine 
uygun muharrem ilahileri okunurdu. 

Tarikat çevrelerinde, avlusunda Hz. Ha
san ve Hüseyin'in "çifte sultanlar" diye 
anılan birer kızının medfun olduğuna ina
nıldığı için İstanbul'da muharrem tören
leri Kocamustafapaşa'daki Sünbül Efendi 
Dergahı'nda (bugün Sünbül Efendi Camii) 
yapılırdı. Nitekim Sadettin Nüzhet Ergun 
10 Muharrem'de burada öğle namazın
dan sonra on iki rek'at "husema namazı" 
kılındığını ve Yazıcıoğlu Mehmed'in mer
siyesinin okunduğunu . gece de 1 00 rek
'at nafile namazın ardından 70.000 keli
me-i tevhid çekildiğini kaydetmektedir 
(Türk fV!usikisi Antolojisi, II, 476). Cema
lettin Server Revnakoğlu. Sünbüli Derga
hı'nda Sünbüli salatından sonra okunan 
Yazıcıoğlu mersiyesinin ardından bütün 
İstanbul şeyhlerinin iştirakiyle üç halkalı 
devranların yapıldığını. çocukluğunda 

Çemberlitaş'taki Rifaiyye·nin Ulvaniyye 
kolundan Karababa Dergahı'nda vakit na
mazının ardından evrad-ı şerif yerine sa
lat-ı kemaliyye ve mihrap duasının ardın
dan mersiye okunduğuna ve mersiyenin 
sonunda Hz. Hüseyin''in sembolik göm
leklerinin hürmetle öpüldüğüne şahit ol
duğunu anlatır (En Son Dakika Gazetesi, 

5 Kasım 1951 ). Sünbül Efendi Camii'nde 
1 O Muharrem'demevlid ve m ersiye okut
ma geleneği bugün de sürdürülmektedir. 
Ayrıca Zeytinburnu Seyyid Nizarn Derga
hı 'nda (bugün Seyyid Nizarn Camii) 10 Mu
harrem'de muharrem töreni düzenlenip 
mersiyeler okunmaktadır. 

Muharrem ayında İstanbul'daki kıyami 
zikir yapılan dergahlarda sırasıyla mersi
ye okunmak üzere günler tesbit edilir, o 
gün yapılan ayinlerde evrad okunmaz, he
men salat-ı kemaliyyeye geçilip ardından 
mersiye okunurdu. Tophane'deki Kadiri
hane Tekkesi'nde ise m ersiye yerine mer
siye mahiyetinde ve tevşih tarzında bes
telenmiş Kerbela manzumelerinin cum
hur halinde okunınası adetti. 

İstanbul'daki Bektaşi tekkelerinde Ni
yazi-i Mısri'nin halifelerinden Azbi Mus
tafa Çavuş'un mersiyesiyle divanındaki 
na't- ı Ali'lerin okunınası adet olmuştu. 
Ayrıca Mebni Baba, Misali Baba, Safi Ba
ba ve Mehmed Ali Hilmi Dedebaba gibi 
Bektaşi şairlerinin mersiyeleri de okun
maktaydı. Özellikle Safi Baba mersiyesi
nin ayakta ve makam postunun önünde 
dergahın babası veya mlısikiye aşina di
ğer bir baba tarafından okunmasına dik-

kat edilir. mersiye gece okunuyorsa ba
banın sağına ve soluna büyük şamdanla
rın konulmasına özen gösterilirdi. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında Meclis-i Meşayih, 
Kerbela Vak'ası'nın sorumluları hakkın 

da sövgüye varanifadelerin bulunduğu 
mersiyelerin tekketerde okunmasını ya
saklamış. sadece Yazıcıoğlu mersiyesinin 
okunmasına müsaade etmiştir. 

Eski devirlerde muharrem münasebe
tiyle mevlid de okutulurdu. Cumhuriyet 
öncesine kadar Anadolu'nun bazı şehir

lerinde devam eden bu geleneğin XVI. 
yüzyıla kadar götürü lebileceği Haşim i di
vanındaki, "Şeb-i aşurada mevlid okunup 
tevhid olunduğudur" başlıklı bir tarih 
manzumesinden anlaşılmaktadır. Yakın 
yıllara kadar süren bu uygulamaların bir 
örneği Kastamonu'da Nasrullah Camii 'n
de gerçekleştirilmekteydi. Namazdan 
sonra meydanda iki sıra halinde topla
nan cemaatin arasında sebilciler mersiye 
ve ilahiler okuyar ak su dağıtır, cemaat, 
Hz. Hüseyin'in hatırasına hürmeten için
de esrna-i hüsna ve Yasin süresinin yazılı 
olduğu bakır tastarla dağıtılan sudan bi
rer yudum alırdı. 

Bedri Noyan dedebaba Bektaşi dergah
larındaki muharrem törenlerini anlatır
ken çoğunlukla saba makamındaki mer
siyelerin güneş doğmadan ellerinde bi
rer şamdan bulunan iki derviş veya mu
hibbin eşlik ettiği bir mersiyehan tara
fından okunduğunu ve ardından mürşid 
baba tarafından gülbank çekildiğini söy
ler. 

Mersiyeler, tekketerde mersiyeye has 
tavır ve eda ile bestelenmiş şekliyle veya 
irticalen okunurdu. Bestelenmiş mersi
yelerin en eskilerinden biri sözleri Yazı

cıoğlu Mehmed'e ait. "Rivayette gelir bir 
gün ResUluilah olup dilşad" mısraıyla baş
layan Hatib Zakiri Hasan Efendi'nin nü
hüft makamındaki bestesidir. Muharrem 
ayında tekketerde yapılan zikirlerde okun
mak üzere muharrem ilahileri adıyla pek 
çok eser bestelenmiştir. Bir kısmı günü
müze ulaşan bu ilahiler arasında güftesi 
Hasan Sezai'ye ait. daha çok devran zi
kirlerinde okunan, "Ey şehid-i Kerbela'ya 
ağlayan" mısraıyla başlayan Edirneli Sa
lihzade'nin nişabur: çoğunlukla Halveti 
tekkelerin de cumhur olarak okunan güf
tesi Seyyid Nizamoğlu'na ait, "Ya Resu
lallah bize gör n'etti asi ümmetin" mıs
raıyla başlayan Şikarizade Ahmed Efen
di'nin hicaz: sözleri ömer Fuadi'ye ait, 
"Şah Hüseyn'in firkatine ağlayan gelsin 
beri" mısraıyla başlayan hüseyni ve rast: 
güftesi Yunus Emre'ye ait , "Şehidlerin 



serçeşmesi enbiyanın bağrı başı" mısra

ıyla başlayan hicaz makamındaki ilahiler
le sözleri Kahyazade Arife ait. "Kurretü
layn-i hablb-i kibriyasın ya Hüseyn" mıs
raıyla başlayan Bolahenk Nuri Bey'in hü
seynl. Eyyubl Ali Rıza Bey'in hümayun; 
"Mahzen-i esrar-ı şah-ı Murtazirsın ya 
Hüseyn" mısraıyla başlayan Hacı Arif 
Bey'in hüseynl; zikrin en coşkulu yerinde 
okunan, "Daver-i aşk-ı muharremdir Hü
seyn-i Kerbela" matla'lı, Sermüezzin Ri
fat Bey'in hicaz ilahileri en meşhurların
dandır. 

istanbul 'da yetişmiş mersiyehanlar 
hakkında kayıtlara ancak XVIII. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren ulaşılabilmek
tedir. XIX. yüzyılla XX. yüzyılın ilk yarısın
da özellikle mersiyehan olarak şöhret 
bulmuş pek çok musikişinas yetişmiştir. 
Bunlar arasında Kastamonulu Zakir Tur
şucuzade Hafız Mehmed Efendi, Beyler
beyili Hakkı Bey, Üsküdar'daki Valide-i 
Atık Tekkesi şeyh i Hafız ŞerMeddin Efen
di ve kardeşi Agah Bey, Beylerbeyi Camii 
imamı Hafız Harndi Efendi, bestekar Ha
cı Faiz Bey, Kasımpaşa'da Haşiml Dergahı 
şeyhi rübabl Mehmed Süreyya, Cerrah
paşa Camii imam ve hatibi na'than Hafız 
Kemal. Hafız Hüseyin Tevfik Bey, zakirba
şı Yaşar Baba ve Karababa Dergahı son 
postnişini Hakkakzade Ali Haydar Bey bil
hassa zikredilmelidir. Ayrıca XIX. yüzyıl
da istanbul'da goygoycular adıyla anılan 
ve muharrem aylarında sokaklarda aşu
re erzakı toplayan gruplarla sokaklarda 
Kerbela şehidleri için su dağıtan sebilci
lerin mersiye, kaside ve muharrem ilahi
leri okuyarak dolaştıkları bilinmektedir. 
Son yılların tanınmış zakirierinden Hüse
yin Sebilci bunlardandır. 

İran sahasında muharrem törenleri ve 
mersiye okunınası tekkelerde veya Hü
seyniyye adıyla anılan özel yerlerde icra 
edilmektedir. Bunun dışında her türlü 
dini toplantı sırasında vaiz veya mersiye
han tarafından mersiye okunması, bu sı
rada katılanlarca sine dövülerek ağlan
ması da yaygın bir gelenektir. Evliya Çe
lebi 1 O Muharrem'de Tebriz ve civarında 
yapılan matem törenlerinden, bu tören
lerde okunan mersiye ve maktel-i Hüse
yin'lerden söz etmektedir. Bu törenierin 
küçük çapta benzerleri istanbul'da İran
lılar'ın oturduğu Valide. Vezir ve Yıldız 
hanlarıyla Karacaahmet civarındaki Seyi
tahmetderesi'nde gerçekleştirilirdi. Ha
lılar. şallar, pençeli bayraklarla donatılan 
bu mekanlarda desteler tertip edilir, dev
rin tanınmış mersiyehanları tarafından 
mersiyeler okunurdu. Destenin ortasında 

yer alan mersiyehanların daha çok Kazım 
Paşa'nın, "Düştü Hüseyn atından sahra-yı 
Kerbela'ya 1 Cibrll var haber ver sultan-ı 
enbiyaya" nakaratlı mersiyesini okurlar
dı. ll. Abdülhamid devrinde (ı 876- ı 909) 
sınırlama getirilen bu törenierin hanlar
da yapılanları zamanımııda ortadan kalk
mışsa da Seyitahmetderesi'nde iranlılar 
mescidindeki uygulama halen sürdürül
mektedir. 

Günümüzde mersiye okuma geleneği 
her yıl Muharremin 1 O. günü özellikle Şil
Ca'feri müslümanların çoğunlukta oldu
ğu İran, Azerbaycan. Irak, Lübnan, Ürdün, 
Yemen gibi ülkelerde, Türkiye'de Iğdır'da 
ve istanbul Halkalı'da Ca'ferl vatandaş
larca icra edilen matem törenlerinde ve 
bazı tasavvufi çevrelerde sürdürülmek
tedir. 
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~ NuRi ÖzcAN 

MERV 
(ı.:ı~ı.:.ıı ~_,.) 

Türkmenistan'da tarihi bir şehir. 
L ~ 

Verimli Murgab deltasının aşağı kısmın
da kurulmuştur. Ortaçağ coğrafyacıları 
tarafından daha güneydeki bugün mev
cut olmayan küçük Merverruz'dan (Mer
vürrGz) ayrılması ve öneminin belirtilmesi 

MERV 

için Merveşşahican (Mervüşşahidl n) adıyla 
anılmıştır; Ortaçağ'ın siyasi, idari, ticari 
ve kültürel açılardan önde gelen şehirle
rinden biridir. 

İran ile Hazar denizi kıyılarını Orta As
ya'nın önemli şehirlerine bağlayan stra
tejik bir mevkide ve işlek bir ticaret yolu 
üzerinde yer alan Merv'in ne zaman ku
rulduğu kesin biçimde bilinmemekterir. 
Bölgede yapılan arkeolajik kazılarda daha 
eski dönemlerden itibaren düzenli bir su
lama sistemiyle beslenen gelişmiş bir ta
rım hayatının izlerine rastlanmıştır. Şeh
rin kuzeyinde kalıntıları bulunan bir sed
din Persler tarafından inşa edildiği ve do
ğudaki göçebe kavimlere karşı savunma 
duvarı vazifesi gördüğü anlaşılmaktadır. 

istahrl bu seddin bir kısmının IV. (X.) 
yüzyılda mevcut olduğunu söylemektedir 
(Mesalik, s. 260). Son Sasani hükümdan 
lll. Yezdicerd'in İslam ordularına yenile
rek doğuya doğru kaçtığı zaman müs
tahkem bir garnizon halindeki Merv'e sı
ğındığı (Ta beri. IV, 298). fakat daha sonra 
yakındaki bir köyde öldürüldüğü bilin
mektedir. 

Hz. Osman'ın Basra valisi, Horasan 
emiri ve sahibü'l-ceyşi olan Abdullah b. 
Amir'in emrindeki kuvvetlerin gerçekleş
tirdiği fetih harekatı sırasında ele geçiri
len Merv'in merzübanı 2.200.000 dirhem
lik bir haraç karşılığında Araplar'la an
laşma yoluna gitmişti; şehrin ilk camisi 
olan Beni Mahan Camii de bu dönemde 
inşa edilmiştir. Ardından stratejik öne
minden dolayı Horasan'ın askeri ve idari 
merkezi haline getirilen şehir pek çok 
İran şehri gibi başlangıçta müslüman fa
tihlere karşı başkaldırmışsa da isyan bas
tırılmıştır. Ancak Horasan'ın bu karışık 
durumu Muaviye b. Ebu Süfyan dönemi
ne kadar sürmüştür. Muaviye devamlı ka
rışıklıkların yaşandığı, bir türlü istikrara 
kavuşamayan Irak'ın genel valiliğine 45 
(665) yılında Ziyad b. Eblh'i getirdi. Ziyact 
Irak'ta istikrarı sağladıktan sonra önce 
Hakem b. Amr'ı, ardından Rebl b. Ziyad 
el-Harisl'yi merkezi Merv olan Horasan 
valiliğine tayin etti. Bu dönemde özellikle 
Küfe ve Basra ordugahlarından getirilen 
önemli miktardaki Arap askerinin ailele
riyle birlikte şehrin etrafındaki köylere 
yerleştirildiği görülmektedir. Bu tarihten 
sonra Orta Asya'daki fetihlerde önemli 
rol oynayan Merv şehrini bazan Irak genel 
valisi. bazan da bizzat halifenin tayin etti
ği valiler yönetti. Muaviye'nin ölümü üze
rine şehirde başlayan karışıklıklar. Halife 
Abdülmelik b. Mervan'ın Irak genel valisi 
Haccac b. Yusuf es-Sekafı tarafından Ho-
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