
Sürenin ikinci bölümünde (ayet 66-98) 
öldükten sonra dirilmeyi inkar eden, Al
lah'a evlat ve ortak izafe eden Mekkeli 
müşriklerin bu tür tavırları sert bir şekil

de eleştirilmekte , müminlere inkarcıların 
bütün çabalarına rağmen kendilerinin 
başarılı olacakları konusunda müjde ve
rilmektedir. Sürenin başlarında yumuşak 
bir üslupla reddedilen şirk burada daha 
açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bu bö
lümde yer alan. "İnsan 'ben öldükten son
ra diri olarak mı çıkarılacağım ' diyor" me
alindeki 66. ayetin. Mekke müşriklerin

den Übey b. Halef'in eline bir kemik par
çası alıp ufaladıktan sonra. "Muhammed, 
öldükten sonra dirileceğimizi zannedi
yor" demesi üzerine nazil olduğu ifade 
edilmektedir (Vahidl, s. ı 73). Aynı bölüm
de yer alan. "Ayetlerimizi inkar edip 'ba
na mal ve evlat verilecek' diyen kişiyi gör
dün mü?" mealindeki77. ayetin nüzGI se
bebiyle ilgili olarak da şu olay aktarılmak
tadır: Müslümanlardan Habbab b. Eret. 
Mekkeli müşriklerden As b. Vail'den bor
cunu ödemesini isteyince As ona, "Mu
hammed'i inkar etmedikçe borcumu öde
m em" demiş . Habbab da, "AIIah'ayemin 
olsun ki sen ölüp tekrar dirilineeye kadar 
Muhammed'i inkar etmem" şeklinde ce
vap vermiştir. As b. Vail'in , "Öyle ise ben 
öldükten sonra tekrar dirildiğim zaman 
sen bana gelirsin: o zaman benim malım 
ve eviadım çok olacaktır. orada sana bor
cumu öder im" demesi üzerine bu ayet 
nazil olmuştur (a.g. e. , S. 173). Süre. ina
nıp yararlı işle r yapanlara Allah ' ın sevgi 
bahşedeceğini ve Kur'an'ın takva sahiple
ri için bir müjde. inatçı toplum için uyarı 
vesilesi olduğunu ifade eden ayetlerle 
sona erer. 

Bu sürenin faziletiyle ilgili olarak bazı 
tefsirlerde yer alan, "Meryem süresini 
okuyan kimseye Zekeriyya. Yahya. Mer
yem, Isa. İbrahim, İshak, Ya'küb, Musa. 
HarCın . İsmail ve İdrls ' i inkar eden veya 
tasdik eden, dünyada Allah 'a dua eden 
ve etmeyen kimselerin sayısının on katı 
sevap verilir" şeklindeki hadisin (mesela 
bk. Zemahşe rl, II , 527) sahih olmadığı an
laşılmaktadır (Muhammed et-Trablusl, ll , 
71 7) . 

Meryem süresi üzerine yapılmış çalış
malardan bazıları şunlardır : Kazım Arfa. 
Telsi r-i Sure-i Mübareke-i M eryem 
(Tahran 197 ı) : Ebu Dayf Mücahid Hasan. 
Sure tü Meryem : Telsir ve dirô.se (Ka 
hire 1987) : Bedrettin Çetiner, Kuran-ı 
Kerim 'den Bazı A yetlerin Tefsiri: M er-

yem ve Tô.hô. Sureleri(İ stanbull992) ; 
Nimetullah Akın , Müslüman-Hıristiyan 

Diyaloğu Açısından M eryem Suresi 
(bk. bibl. ): Hasan Muhammed BacCıde . 

Te'emmülô.t ii sureti M eryem (Kahire, 
ts. [Darü'l-i 'ti samJ). 
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MERZİFON 

L 
Amasya iline bağlı ilçe merkezi. 

_j 

Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz 
bölümünde Tavşan (Taşan) dağının güney 
eteklerinde Merzifon ovasının kenarında 
yer alır. Denizden yüksekliği 750 m. olup 
istanbul ve Ankara'yı Samsun Limanı 'na 
bağlayan karayolu üzerinde önemli bir 
tarihi şehir özelliği taşır. 

Tarihi Kalkolitik çağa kadar uzanan bir 
yörede bulunan Merzifon'un çekirdeğini 
Hititler döneminde askeri ve ticari amaç
larla yapılan. bir sın ı r karakolu niteliğine 
sahip küçük bir kalenin oluşturduğu be
lirtilir. Burası daha sonra (m .ö. VIII. yüz
y ıl ) yöreye hakim olan Frig. Kimmerve 
İskit saldırılarıyla yıkılmıştır. Merzifon'un 
bir yerleşim yeri olarak tarih sahnesine 
çıkışı . Amasya merkezli Pont us Krallığ ı' 

nın ardından milattan önce 1. yüzyılda 
Roma hakimiyeti dönemine rastlar. 

Verimli Chiliokomon (Binköy) ovasının 
(Suluova) başladığı yerde bulunan Phaze
mon şehrinin yerinde kurulduğu tahmin 
edilen ve halk arasında M ersivan şeklinde 
anılan şehrin adının kökeni konusu tartış
malıdır. Bu adın buraya gelen Hun Türk
leri'nden Barsevinç'ten kaynaklandığı id
diasının bir dayanağı yoktur. Farsça "yer. 
toprak. sınır" anlamındaki merz kelimesi 
ve pont kelimesinin birleşmesiyle "Pont 
Devleti 'nin sınır şehri" anlamına geldiği 

görüşü de şüphelidir. Romalı kumandan 
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Pompeius'un milattan önce 64'te Pont us 
Kralı lll. Mitridates'i yendiği sırada Faze
monid 1 Phazamonitis adlı bir yerleşme 
yeri mevcuttu. Pompeius burayı şehir ola
rakilan etmiş ve Neapolitis adını vermiş. 

zamanla Phazemon Neapolis şeklinde 
anılmıştı. Milattan sonra V. yüzyılda Bi
zanslı Stefan şehri Phamidzon (Famizon) 
olarak kaydetmiştir. Ayrıca Phamadzon, 
Phameidzon şeklinde de geçen bu ad ön
ce Famezon'a, ardından Mazifon, Mar
sovan , Mersivan'a dönüşmüş. Selçuklu 
kaynaklarında " BazimCın", Fars kaynak
larında "Merzuban" ve Osmanlı dönemi
nin belgelerinde "Merzifon" imlasıyla ya
zılmıştır. 

Roma ve Bizans hakimiyeti devirlerinde 
Amasya'ya bağlı olan ve 395-396 yılların

da Kafkasya'dan Bizans topraklarına gi
ren H unlar tarafından yağmalanan şehir. 

Malazgirt Muharebesi ( 463/1 071 ) sonra
sında Danişmed emirlerinden iıtegin Gazi 
tarafından fethedildi. Onun oğlu , Siha
müddevle lakaplı Hüseyin Gazi uzun süre 
burada ikamet etti. Hüseyin Gazi'nin kal
dığı yer Sihfımüddevle köyü 1 mahallesi 
olarak anılır ve Osmanlı dönemine ait tah
rir kayıtlarında Samadola, 1052 (1642) 
tarihli avarız defterinde Sehmüddevle 
şeklinde geçer. Bu köy günümüzde şeh
rin bir mahallesini oluşturur (Samadolu 
mahall es i , daha yakın dönemlerdeki adı 
Buğday lı) . ll. Kılıcarslan'ın tedricen Da
nişmendli varlığına son vermesiyle Ana
dolu Selçuklu Devleti'nin hakimiyetine gi
ren Merzifon, XIII. yüzyıl sonlarından iti
baren İlhanlı ve onların varisi olan Eret
naoğulları'nın idaresi altında kalmasının 
ardından yörede çekişme içindeki beyle
rio mücadelelerine sahne oldu. Kadı Bur
haneddin Ahmed burayı denetim altına 

Bozokıu Osman ' ın Musauuer iran Se{aretnamesi'nde 
Merzifon·u gösteren resmi (Millet Ktp., Tarih, nr. 822, vr. 

42 ' -43 ') 
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almak için Amasya Emlri Ahmed'e karşı 
bazı girişimlerde bulundu. Mücadelelere 
Candaroğlu emirlerinden Celaleddin (Kö
türüm) Bayezid de katıldı. Kadı Burhaned
din Merzifon'u yağmaladı. 79S'te ( 1393) 
tekrar buraya gelip karargah kurdu ve 
Amasya'ya asker gönderdi. Olaya karı
şan Yıldırım Bayezid kalabalık bir orduyla 
Merzifon'a ulaşıp şehri ele geçirdi (Este
rabadl, S. 283-284, 29ı-292, 385-386). 

Merzifon Osmanlı döneminde dikkat 
çekici bir gelişme gösterdi, pek çok ba
yındırlık eseri vücuda getirildi. 926'da 
(ı 520) Merzifon kasabasında yirmi se
kizinde müslümanların, altısında gayri 
müslimlerin oturduğu toplam otuz dört 
mahalle vardı ve tahmini nüfusu S-
6000 kadardı (786 müslüman, 239'u gay
ri müslim toplam ıo25 hane). Bu mahal
lelerden günümüze kadar gelenler şun
lardır: Cami-i Atik (bugün Eskicami). Ca
mi-i Cedld (Cam icedit), Hacı Balı, Harmanlı 

M escidi (diğer adı Atpazarı 1 bugün Har
man lar). Hoca Süleyman, Kadı Mahbub 
(bugün Gazimahbup). Mahzen, Neccar, 
Sofular (öteki adı Molla) . Diğer müslü
man mahalleleri ise Bakkal Süleyman, 
Çilehane-i Halife, Hacı Ahmed, Hacı Ali, 
Hacı Adil Mescidi, Hacı Rahat, Halil Bey 
Mescidi, Han, imaret, Küçek, Mescid-i 
Ahi Bahtiyar, Seydi Bölüğü, Seydi Çelebi 
Mescidi, Surmasud, Sütçü, Şatırvan, Ta
rakçı. Tepecik, Tuzpazarı adlarını taşı
maktaydı. Gayri müslim mahalleleri ara
sında kalabalık nüfus barındıranları Bo
zahane, Erzincani, Kaplan ve Kilise ma
halleleriydi. 

Mahallelerin adlarıyla anıldıkları şahıs
ların XlV.-XVI. asırlarda yöre ileri gelenle
rinden olduğu düşünülebilir. Bu dönem
de Merzifon kasabasında ticari ve sınai 
nitelikteki vergilerden tahmini yıllık 
82.000 akçelik bir gelir padişah haslarına 
tahsis edilmişti (BA, TD, m 387, s. 386-
387). XVI. yüzyılın sonlarında 1783 nefer 
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(yetişkin erkek) nüfusa sahip bulunan Mer
zifon'un yine tahminen S-6000 kişilik bir 
nüfusu vardı. Bir önceki sayıma göre ha
ne sayısı azalmış, fakat bekar erkek sayısı 
artmıştı. Müslüman nüfusu 781, Erme
niler'den oluşan hıristiyan nüfusu 175 ha
ne idi. XVII. yüzyıl ortalarına doğru yapı
lan, avarız hane tesbitine yönelik bir baş
ka sayımda ise Merzifon'da toplam yirmi 
sekiz mahallenin varlığı tesbit edilmişti. 
Dört mahallede sonradan dışarıdan gelen 
hıristiyanlar (zimml bTrOnTier) mevcuttu. Bu 
da XVII. yüzyılın ilk yarısında şehre yöne
lik gayri müslim göçünü açıkça gösterir. 
Şehirde toplam 957 yetişkin (dul kadınlar 
da dahil) kayıtlıdır. Bunların 137'si vergi 
muafiyeti olan gruplardan oluşuyordu. 
Sivil nüfus 797 hane ve yirmi bekar erkek
ten ibaretti. Defterde kayıtlı nüfus üze
rinde yapılan hesaplamalar Merzifon'un 
aslında 62S'i müslüman, 300'ü hıristiyan 
olmak üzere toplam 925 haneden oluş
tuğunu ortaya çıkarmıştır (BA, TD, nr. 
776, s. ı55-ı66). Bu defterdeki bilgiler 
Muharrem 1 OSB'de (Şubat ı 648) buraya 
gelen Evliya Çelebi'nin verdiği kırk dört 
mahalle, 4000 ev gibi rakamların ( Seya
hatname, II, 2 I 2-2 I 6) abartılı olduğunu 
gösterir. 

XVIII. yüzyılda bir önceki asırdaki duru
munu devam ettiren Merzifon'da önemli 
olaylar cereyan etmedi. Tanzimat dönemi 
başlarında 1840'larda yapılan temettüat 
sayımiarına göre Merzifon şehrinde on üç 
mahallede (Hacı Hasan, Harman lar, Hacı 
Bali, Bozacı, Surmasud, Hacı Rahat, Alaca 
Minare, Cami-i Cedld, Sofular, Hacı Ah
med Fakih, Gazi Mahbub, Seyyid Bölük, 
Cami-i Atik) 929 vergi m ükellefi hane ka
yıtlıydı. Mahallelerden Alaca Minare ve 
Harmanlar müslüman ve hıristiyan nü
fusundan oluşan karma yerleşme yerle
riydi, fakat defterde aynı mahalle adı al
tında bu iki grup ayrı ayrı yazılmıştı. Söz 
konusu kayıtlarda kişilerin mesleklerine 

Merzifon'dan 
bir görünüş 

bakıldığında nüfusun önemli bir kısmının 
tekstil sektörü olarak adlandırılabilecek 
iş ve zenaat kollarında çalıştığı anlaşılır. 
Bu önemli pazar şehri XIX. yüzyıl boyun
ca nüfusu ve fiziki yapısıyla sürekli geliş
meye sahne olmuştur. Yüzyılın ortaların
da 10.000 dolayında tahmin edilen şehir 
nüfusu asrın sonlarında 20.000 kadardı. 
Vital Cuinet şehirde 13.380 müslüman, 
5820 Ermeni, 800 kadar da Rum'un yaşa
dığını belirtir. Bu son dönemlerinde şeh
rin karşılaştığı en dikkat çekici olay Er
meni ve Rum azınlıkların faaliyetleridir. ll. 
Abdülhamid devrinde Hınçak ve Taşnak 
cemiyetleri Merzifon'da da faaliyet gös
terdi ve bu faaliyetler zamanla kornitacı
lık şekline dönüştü. Hükümetin tedbirle
riyle bastırılan Ermeni kornitacı hareket
lerini XX. yüzyılın başlarında, Merzifon'da 
bulunan Amerikan Koleji içinde örgütle
nen Rumlar'ın Pontusçu hareketleri takip 
etti. Önce kulüpler şeklinde ortaya çıkan 
ve zamanla ( ı 904) Pontus Cemiyeti adını 
alan bu örgütlenme Amasya, Samsun, 
Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Trabzon'u 
kapsayan alanayayıldL MiliY Mücadele 
başladığında şehirde ingiliz işgal kuwet
leri bulunuyordu. Bunlar Anadolu'daki ha
reketin etkili hale gelişi üzerine 28 Eylül 
1919'da buradan çekildiler. Merzifon yö
resinde 1920 sonuna kadar çıkan olayla
rın çoğu Rum çetelerince düzenlenmiştir. 

Buna karşı yerli müslüman ahali de teş
kilatianmış ve Milli Mücadele döneminde 
bu faaliyetler etkisiz hale getirilmiştir. 

Merzifon, Danişmendliler'den başlaya
rak tipik bir Türk-İslam şehri görünümü 
kazanmıştır. Medreseleri, camileri, mes
cidleri, tekke ve türbeleriyle, çeşitli hayır 
kuruluşlarıyla bezenen şehir, aynı zaman
da Bedesten'i ve Taşhan'ı ile ticaret açı
sından da önemli bir konumdaydı. Antik 
iç kale şehrin ortasındaki tepelik mevkide 
bulunuyordu. Dış kale ise tepenin etek
lerinde olup bugüne ulaşmamıştır. Mer
zifon'da en eski abide günümüzde kita
besi, iki kanat kapısı ve minberi kalan Mul
nüddin Pervane Süleyman Camii'dir (Ulu
cami). 663 (1265) tarihli kitabesi bulunan 
ve 1904'te yanan bu caminin bugünkü 
Yokuşbaşı semtinde Eskicami sokağı ba
şında bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Cami-i Cedld mahallesindeki Çelebi Sul
tan Mehmed Medresesi ( 8 ı 71 ı 4 ı 4), ima
ret mahallesinde 822 ( 1419) yılında Çe
lebi Mehmed'in annesi ve Germiyanlı Sü
leyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'un bir 
cami ve zaviye ile birlikte yaptırdığı ima
reti, Çelebi Sultan Mehmed Camii olarak 
bilinen, fakat aslında ll. M ur ad tarafın-



dan yaptırılan Medreseönü Camii (830/ 

1427), Taceddin İbrahim Paşa Camii (Çu
kur Şadırvan Camii, tahminen 828/1425) 

gibi vakıf eseriere XVI. yüzyıl defterlerin
de rastlanır. Bunlar şehrin XV-XVI. yüz
yıllardaki fiziki görünümünü belirleyen 
yapılardı. XVII. yüzyılın ikinci yarısında 
Merzifon'un yetiştirdiği büyük şahsi
yetlerden Kara Mustafa Paşa'nın inşa 
ettirdiği ( 1666-16 79) külliye içerisinde 
yer alan cami (Paşa Camii), Taşhan, Be
desten, kütüphane, iki hamam ve dük
kanlar kasabanın fizik dokusuna damga
sını vurmuştur. Bu eserlerin ve Kara Mus
tafa Paşa'nın vakıfları içinde yer alan su 
yollarının Merzifon'un sosyal ve ekono
mik hayatında önemli değişiklik ve geliş
melere yol açtığı muhakkaktır. Vakıfların 
bu rolü daha sonraki yüzyıllarda da sür
müştür. Merzifon'da yer alan diğer bazı 
önemli eserlerle bunların yapıldığı yüz
yıllar ve bulundukları yerler şöyledir: Çifte 
Hamam (i. Murad, Hacı Süleyman mahal
lesi). Alaca Minare Mescidi (906/1501, 
Hacı Süleyman mahallesi). Sofular Camii 
(XVI. yüzyıl, Sofu lar mahallesi). Abdullah 
Paşa Türbesi (XVI. yüzyıl, Beylerbeyi Ab
dullah Paşa), Abide Hatun Camii (XVII. 

yüzyıl, Bahçekent köyü, Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa'nın annesiAbide Hatun 
yaptırmış). Bozacı Camii (XVII. yüzyıl, Gazi 
Mahbub mahallesi). Tuzpazarı Hamarnı 
( 1087/1676). Çay Camii (XVIII. yüzyıl, Hacı 

Balı mahallesi), Hacı Hasan Camii ( 1126/ 

1 714, Hacı Hasan mahallesi) . 1866'da 
Amasya mutasarrıfı Ziya Paşa'nın med
resenin giriş kapısı üzerine inşa ettirdiği 
saat kulesi ve ilk kuruluş tarihi 1876 olan 
hastahane, okul, kütüphane, labaratuvar 
ve rasathanesiyle şehrin kuzeyindeki en 
yüksek noktada yer alan Amerikan Kolej i 
şehirde önemli bir eser olarak göze çar
par. Bunların dışında vakıf eseri olarak 

Merzifon 
Saat Kulesi 

birçok mescid, zaviye, çeşme vb. bulun
maktadır. 

Merzifon tarihinde menkıbeye göre Ho
ca Ahmed Yesevl'nin izniyle Anadolu'ya 
gelen, gerçekte ise muhtemelen XV. yüz
yılın ikinci yarısında yaşamış olan Plrl Ba
ba'nın önemli bir yeri vardır. Pir! Baba 
Tekkesi ve Plrl Baba kültü sosyal ve kül
türel açıdan etkisini günümüze kadar 
sürdürmüştür. Yörenin tarih ve kültürün
de, türbeleri zamanımıza kadar ayakta 
kalan Şeyh Abdürrahlm-i RGml (XV. yüz
yıl), Kılıç Baba, İsmail Dede, Topçu Baba, 
Pehlivan Dede, Fevzi Baba, Flruz Dede, 
Davud Dede gibi mutasawıflara rastla
nır. Şehirde ayrıca XIX. yüzyılda yetişmiş 
şairler de vardır (Hilmi Dede, Hıfzl, Eyüb 
Sabri, Muallim COdT Efendi). 

Osmanlı idaresi döneminde Merzifon 
bir kaza merkeziydi. XVI. yüzyıl başların
da buraya bağlı sadece sekiz köy bulunu
yordu ve kaza olarak dar bir alanı kapsı
yordu. XVII. yüzyılda Amasya'nın kuzey 
tarafına düşen Argoma nahiyesinin bazı 
köylerinin bir nahiye şeklinde teşkiliyle 
Merzifonabad kazası oluşturulmuştu. 
Bulak köyü merkezi etrafındaki Merzifo
nabad nahiye- kazası1880'de ilga edilmiş 
ve köyleri kısmen Merzifon'a, kısmen de 
Gümüş' e bağlanmıştır. 

XVI. yüzyıl başlarında Urumcuk(bugün 
Bahçecik). Muşruf (günümüzde Yakacık). 
Samadola (Sehmüddevle, bugün şehir 
içinde bir mahalle), Yassıviran, Hırka ve 
Mannca (Karamustafapaşa) köyleri (BA, TD, 
nr. 387, s. 387) Merzifon'a bağlı iken Ar
goma nahiyesinde kayıtlı bulunan İlemi 
(bugün Sazlıca) ve Saru da (Sarıköy; BA, 
TD, nr. 387, s. 380, 384) daha sonra Mer
zifon kazasına dahil edildi. Merzifon köy
lerinde 926 ( 1520) yılında 627, 984'te 
( ı 5 76) 943 nefer kayıtlı dır. En kalabalık 
köy ise Marınca'dır. 1860 sayımına göre 
160'ın üzerinde köyü bulunan kazanın 
nüfusu 18.786'sı müslüman, geri kalanı 
Ermeni ve Rum olmak üzere 25.10S'e 
ulaşmıştı. Bu nüfus daha sonra 30.000 
dalayına erişti. 

Merzifon Cumhuriyet döneminde ge
lişmesini sürdürdü. İç kesimleri Karade
niz' e, İstanbul ve Ankara'ya bağlayan 
yolların kavşağında yer alması önemini 
arttırdı. Verimli ovanın tarım ürünlerinin 
pazar yeri olması yanında küçük imalat 
sanayii de gelişti. 1987'de bir Organize 
Sanayi Bölgesi girişimi başlatıldı. Şehirde 
dokuma ve gıda sanayii başta olmak üze
re özel sektörün işlettiği küçük ve orta 
ölçekli fabrikalar bulunmaktadır. Cum
huriyet'in başlarında Merzifon şehrinde-

MERZiFON 

ki nüfus ( 1927 sayımına göre I I .3 52 kişi) 

sayıları yirmi dört olan mahallelerde ya
şıyordu. 1930 yılında belediye meclisi ka
rarıyla bazı mahalleler birleştirilerek ma
halle sayısı on ikiye indirildi. 1957'de şeh
rin batısındaki Samandolu köyü mahalle 
haline dönüştürülüp (günümüzdeki Buğ
day! ı mahallesi) şehrin belediye sınırları 
içine alınınca mahalle sayısı on üçe yük
seldi. Daha sonra yeni mahallelerin de 
eklenmesiyle bu sayı 2004 yılında on se
kiz oldu. Nüfusu da sürekli arttı ve 1960 
yılında 20.000'i geçti (22 096) . Hatta bu 
yıla kadar olan nüfus sayımlarının bazı
larında nüfusu bağlı olduğu ilin merke
zi Amasya'nın nüfusunu da geçti ( 1935, 

I945, 1950 ve 1955 sayımlarında olduğu 
gibi). 2000 yılında yapılan nüfus sayı
mının kesin sonuçlarına göre nüfusu 
45.613 olarak tesbit edildi. 
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