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Kur'an- ı Kerim'in 
on dokuzuncu suresi. 
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Mekke döneminde muhtemelen Hz. 
Peygamber'in risaletinin beşinci veya al
tıncı yılında Habeşistan hicretinden önce 
nazil olmuştur. 58 ve 71. ayetlerin Medi
ne devrinde indiği nakledilmekle birlikte 
bu ayetlerle sürenin konusu arasındaki 
sıkı ilişki bu rivayeti şüpheli kılmaktadır. 
Adını sGrede kendisinden geniş şekilde 
bahsedilen Hz. Meryem'den alır. İbn Ab
bas'tan gelen bir rivayete göre başındaki 
hurGf-ı mukattaadan dolayı "Kaf ha ya 
ayn sad" sOresi olarak da adlandırılır (Al O
si. XVI. 56) . Doksan sekiz ayet olup fasıla
sı u , f , .:. , 1 harfleridir. 

İhtiva ettikleri mucizevi olaylar bakı
mından bir önceki Kehf sOresiyle arasın

da ilişki bulunan Meryem sOresi Hıristi
yanlığın temel ilkelerinden bahseden ilk 
Mekkl süredir. Daha sonra inen Mekkl 
sürelerde Meryem ile lsa hakkında bazı 
ayetler yer almakla beraber bu bilgiler 
birer işaret niteliğindedir. NüzGI zamanı 
dikkate alındığında Meryem süresinin, bir 
hıristiyan ülkesi olan Habeşistan'a hicret 
edecek müslümanları bilgilendirme ve 
hazırlama niteliği taşıdığı anlaşılır. SOre
nin üsiGbu. özellikle ilk kırk ayetinde sa
dece Hz. lsa hakkında İslam'ın görüşlerini 
ortaya koyan , mücadeleden uzak ifade 
tarzı bu görüşü destekler. Nitekim Habe
şistan 'a s ığınan müslümanların sözcüsü 
Ca'fer b. Ebu Talib, Habeş Kralı Ashame 
en-Necaşl'n in huzurunda Meryem sOre
sinin Hz. Yahya ve lsa'dan bahseden ilk 
kısımlarını okumuş, kral ayetlerden etki
lenerek ağlamıştır. Dolayısıyla bu sürenin, 
Habeşistan'a sığınan müslümanların 

inançlarını oradaki hıristiyanlara anlat
maları konusunda kuwetli bir delil oluş-
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turduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda 
sevgi ve merhamet ifadelerinin yer aldığı 
ilk bölümlerde ayet sonlarındaki kelime
lerin de bu sevgi atmosferiyle uyum ha
linde olduğu görülmektedir. Ayrıca sOre
nin etkileyici bir fonetik yapısı vardır. 

Mekke döneminde nazil olan diğer sü
reler gibi Meryem sOresinde de tevhid 
inancı, peygamberlik, öldükten sonra di
rilme ve arnelierin karşılığına dair konula
rın yanı sıra Allah'ın çocuk sahibi olmak
tan ve ortağı bulunmaktan tenzih edil
mesiyle ilgili ayetler yer almaktadır. Sü
renin yaklaşık üçte ikisini oluşturan pey
gamber kıssaları arasında en dikkat çeki
ci ol anı Meryem ve lsa kıssasıdır. Burada 
risaletin birliğine. bütün peygamberle
rin insanları tevhid inancına çağırdığına 
işaret edilmektedir. SGrede ayrıca bazı 
kıyamet sahnelerine de yer verilir. 

Meryem sOresinin muhtevasını iki bö
lümde ele almak mümkündür : Peygam
ber kıssaları (ayet 1-65). öğüt ve uyarılar 
(ayet 66-98 ). Birinci bölüm ün 1-40. ayet
lerinde Ehl-i kitabın tarihinden kesitler 

Meryem süresinin ilk ayet leri 

verilmiş ve Hz. Ysa'dan sonraki hıristiyan
ların inançlarında düştükleri yanlışlar izah 
edilmiştir. İlk olarak Hz. Zekeriyya ile oğ
lu Yahya kıssasına temas edilir. Allah'ın 
Zekeriyya'ya karşı rahmeti, Zekeriyya'nın 
ilerlemiş yaşına rağmen kendisine varis 
olacak bir evlat istemesi ve Hz. Yahya'
nın mucizevi bir doğumla dünyaya gelişi 
anlatılır. Yahya'nın doğum kıssasının Hz. 
lsa'nın doğumuyla ilgili bölümden önce 
anlatılması, lsa'nın doğumunun benzeri 
ilahi bir mucizenin daha önce meydana 
geldiğini vurgulama amacı taşımaktadır. 
Ardından bu kıssadan daha şaşırtıcı ve 
mucizevi olan Meryem ve lsa kıssasına 
temas edilir. Sürenin, " İşte Meryem oğlu 
lsa; şüphe edip ayrılığa düştükleri şey 
gerçek söze göre budur" mealindeki 34. 
ayetinden bu kıssanın hedefinin muha
tapları ihtilafa düştükleri konuda aydın
latmak olduğu anlaşılmaktadır. Bu ayet
lerde Meryem'in iffetli ve temiz oluşu. 
lsa'ya hamile kalışı, lsa'nın babasız ola
rak dünyaya gelmesi. Meryem'in kendi 
kavmi tarafından kınanması. Ysa ' nın be
şikte iken konuşmas ı ve kendisinin Al
lah'ın kulu olduğunu söylemesi anlatılır. 
lsa'nın Allah'ın oğlu olduğu iddiasının çok 
çirkin bir iddia olduğu belirtilir. Ayetler. 
hıristiyanlara saptıkları yanlış inançtan 
dönmeleri için yol göstererek onları İs
lam'a girmeye, içinde bulundukları şüp
he, çekişme ve ihtilaflardan kurtulmaya 
teşvik etmekte, yahudilere de Hz. Isa ve 
annesine karşı yaptıkları çirkin yakıştır
malar konusunda cevap vermektedir. Da
ha sonraki ayetlerde (ayet 40-50) Hz. İb
rahim ile babası arasında geçen şirk ve 
tevhid mücadelesi anlatılır. Hz. İbrahim'in 
hem Yahudilik'te hem Hıristiyanlık'ta 
önemli bir peygamber olduğu dikkate 
alındığında bu sGrede onun babasıyla 
yaptığı tartışmanın bir bakıma Ehl-i ki
taba ve özellikle hıristiyanlara yönelik bir 
mesaj niteliğinde olduğu görülür. Ayrıca 
bu kıssa ile bir anlamda Habeşistan'a sı
ğınanlar da teselli edilmektedir. Çünkü 
Hz. İbrahim de onlar gibi babasından . 
ailesinden ve toplumundan gördüğü bas
kılarla memleketinden ayrılmaya zorlan
mıştır. Burada dalaylı olarak Mekkeli 
müşriklere kendilerinin Hz. İbrahim'e 
işkence yapanların konumunda olduk
ları hatırlatılmaktadır. Bu bölümde Hz. 
Musa. İsmail ve İdrls'e de işaret edilerek 
ResGl-i Ekrem'den önce gelen peygam
berlerin aynı tebliğ le görevlendirildiği, na
maz kılmak ve zekat vermekle emrolun
duğu. ancak daha sonraki nesillerin bu 
yoldan saptığı ifade edilir. 



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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r 
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 

MERZiFON 

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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