
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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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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rasan'a gönderilen Mühelleb b. Ebu Suf
re'nin gelişine (78/697) kadar devam et
ti. Bu tarihten sonra şehrin hakimiyeti 
üç nesil boyunca Mühellebller'in elinde 
kaldı. Merv'in ikinci camisi olan Mescid-i 
Atık'in bu dönemde inşa edildiği anlaşıl
maktadır. 

Abbas! ihtilali Merv'de patlak verdi. Ebu 
Müslim-i Horasanl129'da (7 4 7) Araplar'
dan çok İranlı köylülerle diğer mevallden 
oluşturduğu ordusunun başında şehre 
girdiğinde çarpışmayı göze alamayan 
Emevller'in son Horasan valisi Nasr b. 
Seyyar ailesiyle birlikte kaçmayı tercih et
ti (Taberl, VII, 353 vd ı İhtilalin ardından 
.valiliğe getirilen EbCı Müslim-i Horasanl 
ve arkasından EbCı DavCıd ez-Zühll imar 
faaliyetlerinde bulundularsa da şehrin 
asıl gelişmesi Me'mun zamanına (808-

817) rastlar. Merv'i kendisine başşehir 
olarak seçen Me'mCın'un Maveraünnehir 
istikametine açılan Müşkan kapısı yakın
larında bir saray ve askeri garnizon inşa 
ettirmesinden sonra şehir o yönde geniş
lemeye başladı. Me'mCın'un iç karışıklık
ların artması üzerine Bağdat'a dönmesi
nin ardından Horasan Tahir b. Hüseyin'e 
verildi. Merv de Tahiri hanedanının idare 
merkezi oldu. Ancak daha sonra merkez 
Nlşabur'a nakledildL Bununla birlikte lll. 
(IX.) yüzyıl sonlarında Tahiri hanedanın
dan temsilcilerin Merv'de emirlik yaptığı 
bilinmektedir. 

IV. (X.) yüzyıla gelindiğinde şehir nüfu
sunun üçte biri batı varoşlarında (rabaz) 
yaşıyordu ; sulama kanallarının bir kısmı 
harap olmuş ve şehirde su sıkıntısı baş
lamıştı. Şehrin. Tahirller'in ardından Sa
manller'in hakimiyetine girmesi ve baş
şehrin Buhara'ya taşınması üzerine eski 
önemini büsbütün kaybetmeye başladı
ğı anlaşılmaktadır. Merv. Samanller'den 
sonra kurulan Gazneli hakimiyeti döne
minde de Horasan'ın idaresinde her açı
dan öne geçen Nlşabur'un yanında ikinci 
planda kaldı. 

Merv tarihteki ikinci parlak dönemini 
Selçuklular zamanında yaşadı. Şehir, Dan
danakan Savaşı'nın (43 1/ 1040) ardından 

yapılan kurultayın kararıyla Doğu Hora
san'ın hakimiyetini eline alan Çağrı Bey'in 
idare merkezi oldu. Çağrı Bey ve oğlu Al
parslan burada kendi adiarına sikke bas
tırdılar. Alparslan'ın Selçuklu tahtına geç
mesiyle birlikte ( 45 5/ ı 063) şehir Hora
san'ın idaresiyle görevlendirilen Selçuklu 
şehzadelerinin merkezi haline geldi. Me
likşah zamanında surları yenilenen Merv. 
Sultan Muhammed Tapar döneminde do
ğuya tayin edilen Melik Sencer'in siyasi-
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idari merkezi oldu. Tapar' ın vefatından 

sonra gelişen olaylarda Sencer'in Selçuk
lu tahtına müdahalesi ve Save savaşıyla 
(51 3/ 1119) hakimiyeti ele geçirmesinin 
ardından Büyük Selçuklu İmparatorlu
ğu'nun başşehri oldu. Sultan Sencer 
(ı 118- 1157) uzun iktidarı müddetince bu
rayı geliştirmek için büyük çaba harcad ı. 
Surların dışında kalan rabaz, çevresine 
yeni surlar yapılmak suretiyle şehre dahil 
edildi. böylece Yeni Merv (Sultan Kal'a) or
taya çıktı. Sultan Sencer zamanında her 
açıdan en parlak dönemini yaşayan Merv 
çok sayıda medrese ve kütüphanesiyle bir 
ilim merkezi haline geldi. Sultan Sencer'in 
Karahıtaylar karşısında uğradığı Katvan 
felaketinin ( 5 36/ ı 141 ı ardından yaklaşık 
bir yıl uzak kaldığı Merv bu sırada Ha
rizmşah Atsız'ın hakimiyetine girdi. At
sız halktan ve u lemadan pek çok kimseyi 
katletti; Harizm'e dönerken de bazı alim
leri beraberinde götürdü. Sultan Sencer 
bir yıl sonra yeniden şehre hakim oldu ve 
S48'de (11 53) Oğuzlar'a yen il ip esir dü
şünceye kadar on bir yıl daha burada 
oturdu. Oğuz istilası döneminde Merv. 
Horasan'ın diğer belli başlı şehirleri gibi 
yağmalanarakyakılıp yıkıldı. Murgab neh
ri üzerindeki su seddinin tahribi büyük 
kuraklık yaşanmasına ve halkınbölgeyi 
terketmesine yol açtı. Şehir bu tarihten 
sonra eski şaşaalı günlerine bir daha ge
ri dönemedi. 

Oğuzlar 'ın ardından önce Harizmşah 
Alaeddin Tekiş'e isyan eden kardeşi Sul
tanşah'ın ve daha sonra kısa bir süre için 
Gurlular'ın ve tekrar Harizmşahlar' ın ha
kimiyetine giren Merv. Moğol istilası sı
rasında Cengiz Han'ın oğlu Tuluy tarafın
dan yağma ve tahrip edildiği gibi ( 1221) 
halkı da kılıçtan geçirildi (Cüveynl, I. 127-

132 ). Hülagu'nun İran'a gelmesinin ar
dından bölge İlhanlı topraklarına katıldı. 
Timurlular zamanında Şahruh. Merv'i ye
niden eski günlerine döndürebilmek için 
812 (1410) yılında yeni bir bent yaptıra
rak sulama kanallarını tekrar faaliyete 
geçirdiyse de ne kafi miktarda su temin 
edilebildi ne de suyu eski yerleşim merke
zine taşıyabilmek mümkün oldu. Şah İs
mail'in 916 (1510) yılında Şeybani Han'ı 
yenmesinden sonra Safevi hakimiyetine 
giren şehir zaman zaman Özbek h ücum
ları na maruz kaldı. XII. (XVIII. ) yüzyılda 
da Buhara Emiri Murad Han'ın Murgab 
Bendi 'ni yıkıp halkı sürgüne yollaması 
yüzünden canlılığını tamamen kaybetti. 
Bölge 1884'te Ruslar tarafından ele geçi
rildi ve yeni sulama kanalları açılarak pa
muk ziraatma elverişli hale getirildi. Merv 

günümüzde, Sovyetler Birliği'nin dağıl
masından sonra bağımsızlığını ilan eden 
Türkmenistan Cumhuriyeti'nin sınırları 

içerisinde bulunmaktadır. Bugün şehir
de Sultan Sencer Türbesi ile bazı bina ve 
sur harebelerinden başka yaşadığı eski 
ihtişamlı günleri hatırlatacak herhangi 
bir tarihi eser yoktur. Merv adını taşıyan 
idari bölümün yüzölçümü 86.800 km2 , 

nüfusu 1.289.SOO'dür ( 2003). 

IV. (X.) yüzyıl coğrafyacılarından istah
rl, Merv'in ham ipek ihracatıyla tanındı
ğını kaydeder (Mesalik, s. 263) Ortaçağ 

boyunca Merv halkının en önemli geçim 
kaynağı ipek ve kumaş dokumacılığı, ba
kır işçil i ği. hayvancılık ve ticaretti. Kay
naklarda, canlı bir ticari hayata sahne 
olan şehrin pazarlarından ve burada do
kunan kumaş ve kaftanlardan övgüyle 
söz edilir (Ya'kübl. s. 55; ibn Havkal, s. 171 ). 
Bugün de gıda ve deri işleme sanayiinin 
yanında tekstil (yü n, pamuk) sanayii ile 
ünlüdür. 

Merv'in dini ilimler tarihinde önemli 
bir yeri vardır. Burada Kur'an ilimleri sa
hasında ilk faaliyetleri, Merv kadılığı ya
pan tabiinden Yahya b. Ya'mer el-Ad
vanl'nin başlattığı rivayet edilmektedir. 
Merv'de kıraat ve tefsir ilminin gelişip 
yaygınlaşmasında Dahhak b. Müzahim'in 
büyük katkıları oldu. Onun öğrencileri 
arasında Ubeyd b. Süleyman ei-Mervezi 
ve Hasan b. Yahya ei-Mervezl ilk akla ge
lenlerdir. Ayrıca başka ilim dallarında da 
önemli isimler yetişmiştir. Bunlar arasın
da Ahmed b. Ali el-Mervezl. Muhammed 
b. Nasr el-Mervezl. EbCı İshak el-Merve
zl, EbCı Hamid el-Mervezl. Ebu Talib el
Mervezl. Habeş ei-Hasib ei-Mervezl, Ali 
b. Hucr ei-Mervezl, Ahmed b. Hammad 

IV. Hürmüz 
döneminde 

Merv'de 
bası la n 

si kk e 
(Osman Gazi 

Özgüdenli 

koleksiyonu) 



ei-Merveii. Şerlfüddin Muhammed b. 
Mes'üd ei-Mervezl, Abdülkerlm b. Mu
hammed es-Sem'anl ei-Mervezl sayılabi
lir. Ahmed b. Hanbel de aslen Mervlidir. 
Halkın çoğunluğunun Hanefi olduğu Merv 
ilk tasawufı hareketlerin ortaya çıkma
sında da önemli bir yere sahiptir. 
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~ OsMAN GAzi ÖzGüDENLi 

D MİMARİ. Yaklaşık 60 km2 '1ik geniş 
ve düz bir alana yayılan Merv şehrinin 
harabeleri arasında en eski mimarlık ka
lıntıları Erkkale'de bulunmaktadır. Bazı 

İslam kaynaklarına göre bu kalenin ilk 
banisi Turan ve iran'ın ortak efsanevl hü
kümdarı Tahmüras (istahrl, s. 258; Yaküt. 
V. 113). Kaşgarl'ye göre ise Türk Hakanı 
Alp Er Tunga'dır. Kerpiçten dairevi bi
çimdeki sur duvarları ile 20 hektarlık bir 
alanı kuşatan kalede yapılan kazılar sonu
cunda saray, tapınak ve ev temelleri or
taya çıkarı lmıştır. Tarihi milattan önce 
VI-V. yüzyıllara kadar uzanan bu kalıntı
ların araştırmalar ilerledikçe daha geri
lere gitmesi mümkündür. 

Erkkale'nin güney istikametinde ilk 
defa Selefkoslar tarafından iskan edilen 
ve sonraki dönemlerde de oturulmuş olan 
Gavurkale, merkezinde hükümet bina
larının bulunduğu, etrafı dörtgene yakın 
kerpiç sur duvarlarıyla çevrili bir yerle
şim yeridir. Sasanller ve erken İslam de
virlerinde şehir burası ve civarındaki mes
kün mahalden ibaretken Ebü Müslim-i 
Horasanl döneminde batıya doğru taşa
rak büyümüş ve Macan Ark'ı üzerinde 
yapılar. bu arada bir cami ile darü'l-imare 
bina edilmişti. X. yüzyılda Merv'i Hora
san'ın en güzel şehri olarak nitelendiren 
ve temizliğinden özellikle söz eden İstah-
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ri, şehrin içinden geçen Razik ve Macan 
kanallarının kıyısı boyunca köşklerin dizil
diğini, yapıların balçıktan kurulduğunu ve 
şehirde cuma namazının kılındığı üç ca
minin mevcut olduğunu kaydeder. Bun
lardan Benimahan adı verilen eski cami 
ilk fetihler devrinden kalmıştı. İkin ci cami 
şehir kapısı yakınında yer alıyordu; Ebü 
Müslim'in inşa ettirdiği üçüncü cami de 
Macan Kanalı kıyısında ve hükümet ko
nağının arkasında bulunuyordu (istahrl, 
S. 258-263) 

Merv'in batı kesiminde VI-VII. yüzyılla
ra tarihlendirilen iki köşk kalıntısı dikkat 
çekici anıtlardır. Büyük Kızkale ve Küçük 
Kızkale (Y i ğitkale) adı verilen bu yapıların 
birbirine uzaklığı 100 m. kadardır. Çift 
katlı olarak inşa edilen köşkler. dış cephe
lerindeki "gofra" denilen yarım silindirik 
yivleri ve bir orta mekanın etrafında şe
killenen merkezi planları ile bölgedeki si
vil mimarinin karakteristik özelliklerini 
yansıtmaktadır. 

Selçuklu devrinde tamamen bir Türk 
şehri karakteri kazanan Merv başşehir 
olduğu dönemde ( 1118-1157) mimarlık
ta da büyük gelişme göstermiştir. Esa
sen şehrin bu parlak devri , Melikşah'ın 
emriyle 1080-1090 yılları arasında Ga
vurkale'nin batısında Sultankale'nin inşa 
edilmesiyle başlamıştır. XI-XII. yüzyıllar 
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