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ZEKERÝYA, Necati

mýþtýr. Bunlardan biri, Luka Ýncili’nde bir
yahudi kâhini diye gösterilen ve Yahyâ’-
nýn babasý olan Zekeriyyâ’dýr ki Kur’an’da
da bir yahudi peygamberi olarak tanýtýl-
maktadýr. Diðeri ise yüksek rahip Berak-
ya’nýn oðludur. Bu zat, Bâbil sürgünün-
den sonra Filistin bölgesini hâkimiyeti al-
týna alan Ýran Kralý Darius’un idaresinin
ikinci yýlýnýn (m.ö. 520) sekizinci ayýnda
peygamber olarak görevlendirilen ve Es-
ki Ahid’de de kendi adýyla anýlan bir kitabý
bulunan Zekeriyyâ’dýr (Zekarya, 1/1); bu-
nun Kur’an’da adý geçen Zekeriyyâ ile bir
ilgisi yoktur.

Kur’an’da adý anýlan Zekeriyyâ, Luka Ýn-
cili’ne göre (1/5), Hârûn’un oðlu Eleazar’ýn
soyundan gelen ve Zerubabel ile birlikte
Bâbil esaretinden dönen kâhinlerin lideri
olan Abiya ailesine mensup bir kâhindir.
Zekeriyyâ’nýn, Hârûn’un zevcesiyle ayný adý
taþýyan (Çýkýþ, 6/23) hanýmý Elizabeth de
(Ýbrânîce Eliþeba, Ýslâmî kaynaklarda Îþâ /
Ýþbâ) Hârûn soyuna mensup dindar bir
kadýndýr, ayný zamanda Meryem’in akra-
basýdýr (1/5-6, 36). Îsâ’nýn müjdecisi olan
Yahyâ’nýn babasý Zekeriyyâ, Filistin bölge-
sinde yaþamýþ sâlih bir kimsedir. Nitekim
Zekeriyyâ Kur’an’da Yahyâ, Îsâ, Ýlyâs ile
birlikte dürüst ve erdemli kiþiler arasýnda
zikredilir (el-En‘âm 6/ 85). Luka Ýncili’nde
de Zekeriyyâ’nýn eþiyle birlikte Tanrý ka-
týnda doðru kabul edilen kiþilerden oldu-
ðu belirtilir.

Luka Ýncili’nin ilk babýnda (1/1-80) mâ-
bede adanmasý sýrasýnda Meryem’in ko-
runmasýný üstlenmesi dolayýsýyla Zekeriy-
yâ hakkýnda ayrýntýlý bilgi verilir. Buna gö-
re Zekeriyyâ, Yahuda bölgesinin Romalý
idarecisi Hirodes zamanýnda yaþayan, Ya-
huda’nýn daðlýk bölgesinde oturan, Ýsrâilo-
ðullarý’nýn Abiya koluna mensup bir kâ-
hindir. Eþi Elizabeth’le birlikte bir çocuk sa-
hibi olmayý çok arzu etmelerine raðmen
Elizabeth’in kýsýrlýðý yüzünden çocuklarý
doðmamýþ ve yaþlarý da hayli ilerlemiþtir.
Mâbedde hizmet sýrasýnýn kendi bölüðün-
de olduðu bir gün Zekeriyyâ, kâhinlik ge-
leneði uyarýnca mâbede girip buhur yak-
ma görevini icra ederken Allah’ýn meleði
kendisine duasýnýn kabul edildiðini ve ka-
rýsýnýn dünyaya bir oðul getireceðini, adý-
nýn da Yahyâ olacaðýný müjdeler. Zekeriy-
yâ ise eþinin ve kendisinin yaþlýlýðýný ileri
sürerek bunun nasýl gerçekleþeceði konu-
sunda bir iþaret ister. Melek Cebrâil de
(Gabriel), “Belirlenen zamanda yerine ge-
lecek olan sözlerime inanmadýðýn için di-
lin tutulacak, bunlarýn gerçekleþeceði gü-
ne kadar konuþamayacaksýn” der. Bunun

üzerine dili tutulan Zekeriyyâ çocuk do-
ðup adýný Yahyâ koyuncaya kadar konu-
þamaz ve insanlarla iþaretleþerek anlaþ-
maya çalýþýr (Luka, 1/5-26).

Luka Ýncili’nin bu anlatýmýna karþýlýk
Kur’an’da Meryem sûresinde (19/2-11) Ze-
keriyyâ’nýn, Allah’a ihtiyarlýk çaðýna geldi-
ðini söyleyip ileride kavminin haktan sap-
masýndan korktuðu için kendisine, hem
kavmini sapmaktan koruyacak hem de Hz.
Ya‘kub’un mirasýna sahip çýkacak bir yar-
dýmcý bahþetmesini niyaz ettiði belirtilir.
Ardýndan bir melek ona hitap ederek adý
Yahyâ olan bir erkek çocuðu doðacaðýný
müjdeler. Buna þaþýran Zekeriyyâ, “Ey rab-
bim, karým kýsýr, ben de çok yaþlýyým; be-
nim nasýl çocuðum olabilir?” diye tered-
düdünü ifade edince melek de Allah’ýn,
“Bu benim için çok kolay bir iþtir. Daha ön-
ce seni yoktan var eden ben deðil miyim?”
buyurduðunu Zekeriyyâ’ya nakleder. Ze-
keriyyâ, “Rabbim! Öyleyse bana çocuk sa-
hibi olacaðýma dair bir alâmet göster!”
niyazýnda bulunur. Bu defa melek, “Senin
istediðin alâmet üç gün boyunca insan-
larla konuþamayacak olmandýr” der (ay-
rýca bk. Âl-i Ýmrân 3/38-41; el-Enbiyâ 21/
89-90).

Yahyâ’nýn Allah tarafýndan Zekeriyyâ’-
ya mûcizevî bir þekilde bahþedilmesi ko-
nusunda Luka Ýncili ile Meryem sûresin-
deki bilgiler arasýnda büyük ölçüde para-
lellik bulunmakla birlikte aralarýnda bazý
farklýlýklar da söz konusudur. Luka Ýnci-
li’nde, Zekeriyyâ’nýn mâbedde iken Allah’-
tan bir çocuk istemesine dair duasý kay-
dedilmeden sadece duasýnýn kabul edildi-
ði ve kendisine Yahyâ’nýn müjdelendiði bil-
dirilmekle beraber Meryem sûresinde Ze-
keriyyâ’nýn, Allah’tan kendisine bir yardým-
cý vermesini talep ettikten sonra ona Yah-
yâ’nýn müjdelenmesidir. Ýkinci farklýlýk, rab-
binden bir iþaret istemesi üzerine Luka Ýn-
cili’nde Zekeriyyâ’nýn Yahyâ doðuncaya ka-
dar dilinin tutulmasýna karþýlýk (Luka, 1/20)
Meryem sûresinde onun insanlarla üç gün
konuþamadýðýnýn belirtilmesidir.

Zekeriyyâ’nýn Kur’an’da anýlan bir baþ-
ka özelliði de annesi tarafýndan mâbede
adanan Meryem’in himayesini üzerine al-
mýþ olmasýdýr. Meryem’in mâbedde kimin
himayesinde kalacaðý hususunda Ýmrân
ailesi arasýnda kura çekilince kura Zeke-
riyyâ’ya çýkar. Rivayete göre Meryem’in
korunmasýný üstlendikten sonra Zekeriy-
yâ mâbedde Meryem’e tahsis ettiði dua
odasýna (mihrab) her çýkýþýnda onun ya-
nýnda taze meyveler bulur. Bazý rivayetle-
re göre taze meyvelerden maksat onun

1950’de Makedonya Halk Cumhuriyeti hü-
kümetinin edebiyat ödülünü kazanan ilk
Türk yazarý olmuþtur.

Eserleri. Þiir: Þiirler (1950), Okul Ça-
ný (1952), Silahþör Tavþan (1953), Ner-
de Olsam (1953), Gelincik (1954), Kýr-
mýzý Küpeler (1958), Ninniler (1964),
Sevgi (1965), Damlalar (1967), Yeþil Ner-
de (1975), Lorka Soyutlamasý (1977),
Aðaçlar Dile Gelse (1985), Harfler Ne
Yer (1988), Çayhane Þiirleri (1989). Hi-
kâye: Bizim Sokaðýn Çocuklarý (1961),
Yeni Sokaðýn Çocuklarý (1967), Eski So-
kaðýn Çocuklarý (1967), Güzel Nedir Çir-
kin Nedir (1968), Bizim Sokaðýn Romeo
ve Jüliyeti (1978), Eskiler Alýrým Yeniler
Satarým (1981). Antoloji: Makedon Hi-
kâyeleri Antolojisi (1969), On Makedon
Ozaný (1971), Çaðdaþ Yugoslav Hikâ-
yeleri Antolojisi (1975), Uçun Kuþlar
Uçun (çocuk hikâyeleri antolojisi, 1978),
Makedon Þiiri Antolojisi (1979).
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Kur’an’da adý geçen
ve Ýsrâiloðullarý’na gönderilen

bir peygamber.
˜ ™

Zekeriyyâ kelimesinin aslý Ýbrânîce Ze-
karya’dýr ve “Yahve hatýrlar” anlamýna ge-
lir. Ýslâmî kaynaklarda da kelimenin Ýbrâ-
nîce olduðu ve Zekeriyyü, Zekeriyyâ þek-
linde telaffuz edildiði belirtilmektedir (Ýbn
Düreyd, II, 324; Mevhûb b. Ahmed el-Ce-
vâlîký, s. 349; Jeffery, s. 151). Kitâb-ý Mu-
kaddes’te bu adý taþýyan otuz bir kiþiden
bahsedilmektedir; içlerinden ikisi Ýslâmî
kaynaklarda genelde birbirine karýþtýrýl-
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(ö. 1001/1593)

Osmanlý þeyhülislâmý.
˜ ™

920’de (1514) Ankara’da doðdu. Anka-
ralý Bayram Efendi’nin oðludur. Ýlk eðiti-
mini Ankara’da aldýktan sonra Ýstanbul’a
giderek Sahn-ý Semân müderrisi Arapzâ-
de Abdülbâki Efendi ve daha sonra Mâlûl
Emîr Efendi’ye intisap etti. 950’de (1543)
Emîr Efendi ikinci defa Mýsýr kadýsý oldu-
ðunda onunla beraber Kahire’ye gitti. Emîr
Efendi Anadolu kazaskerliðine getirilince
mülâzemetini ondan aldý. Ýlk görevi Bur-
sa Hamza Bey Medresesi müderrisliðidir.
Bursa Kadýsý Karaçelebizâde’nin tavsiyesiy-
le Kanûnî Sultan Süleyman’ýn Nahcývan se-
ferine (1553-1555) katýldý, Halep kýþlaðýn-
da padiþahýn yakýnýnda bulundu. Ardýn-
dan 30 akçe ile Bursa Çendik Medresesi,
daha sonra 40 akçe ile Kaplýca Medrese-
si müderrisliðine tayin edildi. 970’te (1562-
63) bu görevden ayrýlýnca boþalan Atik Ali
Paþa Medresesi müderrisliðine baþvurdu.
Kendisiyle birlikte altý aday daha vardý.
Þeyh Vefa Camii’nde 20 Cemâziyelevvel
973 (13 Aralýk 1565) tarihinde Rumeli ve
Anadolu kazaskerleri Hamîd ve Perviz efen-
diler huzurunda Hidâye’nin “Kitâbü’l-Ci-
nâyât” bahsi okutularak yapýlan imtiha-
ný kazandý ve müderrisliðe atandý. Þevval
975’te (Nisan 1568) Üç Þerefeli Medrese
pâyesiyle taltif edildi. Zilkade 977’de (Ni-
san 1570) Sahn-ý Semân müderrisi oldu.
Safer 980’de (Haziran-Temmuz 1572) Ya-
vuz Sultan Selim Medresesi’ne nakledildi.

Zekeriyyâ Efendi kadýlýða geçince Safer
981’de (Haziran 1573) Halep kadýlýðýna
gönderildi. Zilkade 982’de (Þubat-Mart
1575) azledildiyse de iki yýl kadar sonra
Bursa kadýlýðýna tayin edildi (Þâban 985 /
Ekim-Kasým 1577). Bu görevi Rebîülevvel
988 (Nisan-Mayýs 1580) tarihine kadar sür-
dü. 985’te (1577) Ýstanbul’da yaptýrdýðý
sayým baþþehrin o sýradaki nüfusu ve nü-
fus yapýsý, iktisadî imkânlarý, dinî, ticarî ve
içtimaî durumu hakkýnda oldukça ayrýn-
týlý bilgiler içermektedir (Arýkan, s. 39-57).
Bursa kadýlýðýnýn ardýndan Ýstanbul kadý-
lýðýna getirildi (Zilhicce 988 / Ocak-Þubat
1581). Zilhicce 989’da (Ocak 1582) Anado-
lu kazaskeri oldu ve iki yýl kadar görevini
sürdürdü, Rebîülâhir 991’de (Nisan-Ma-
yýs 1583) emekliye ayrýldý. Bu sýrada bir
teftiþ geçirdiði ve Molla Muhyiddin Efen-
di’nin müfettiþ tayin edildiði eski Diyarbe-
kir kadýsýna gönderilen hükümden anlaþýl-
maktadýr (BA, MD, hk. nr. 68). 994’te (1586)

Þam yoluyla hacca gitti; dönüþünde pa-
diþahýn huzuruna çýkýnca kendisine hil‘at
giydirildi. Ardýndan Þeyhülislâm Abdülka-
dir Þeyhî Efendi’nin uhdesindeki Süleyma-
niye dârülhadis müderrisliði kendisine ve-
rildi. Beylerbeyi Vak‘asý sýrasýnda (Cemâ-
ziyelevvel 997 / Mart-Nisan 1589) Rumeli
kazaskeri oldu. Zekeriyyâ Efendi’nin, bu
vazifede iken nöbet usulüyle mülâzim alýn-
masý emredilince liyakatli ve bilgili aday-
larý tayin etmek üzere deftere kaydettiði
bilinmektedir. O dönemde vezîriâzam olan
Koca Sinan Paþa ile arasý pek iyi deðildi.
Sinan Paþa bir telhisinde Zekeriyyâ Efen-
di’nin bazý kimseleri araya koyarak kazas-
ker olmak istediðini, böyle bir tayinin isa-
betli bulunmadýðýný, fitneye yol açacaðýný,
onun “gerek kendisinin gerek kapýsýnýn
pâk olmadýðýný” belirtmiþti. Ancak padi-
þahýn telhis üzerine yazdýðý hattýnda bu
fikre katýlmadýðý anlaþýlmaktadýr (Koca Si-
nan Paþa’nýn Telhisleri, s. 228-229). Zeke-
riyyâ Efendi bir süre sonra azledildi. Bu-
nun sebebi, devlet alacaklarýný tahsilde ih-
mali görülen kadýlarýn hapse atýlmasýna
tepki gösteren ilmiye ricâlinin Fâtih Ca-
mii’nde toplanarak huzursuzluða yol aç-
malarý, bunda da Zekeriyyâ Efendi’nin ih-
malinin bulunduðuna hükmedilmesiydi
(Þâban 998 / Haziran 1590). Fakat bir yýl
geçmeden tekrar Rumeli kazaskerliðine
getirildi (Receb 999 / Mayýs 1591). Ardýn-
dan yetmiþ sekiz yaþýnda iken, bir þikâyet
üzerine olaylý bir þekilde görevinden alýnan
Bostanzâde Mehmed Efendi’nin yerine
þeyhülislâm oldu (27-28 Receb 1000 / 9-
10 Mayýs 1592). Þair Hükmî Efendi buna,
“Zekeriyyâ’ya verildi fetvâ” mýsraýný tarih
düþürmüþtür.

kýþýn yaz meyvelerini, yazýn da kýþ meyve-
lerini bulmasýdýr. Meryem’e Allah tarafýn-
dan meyveler ihsan edildiði bilgisine yer
verilen rivayetlerde bu durumun Zekeriy-
yâ’yý, Allah’ýn týpký Meryem’e mevsim dýþý
meyveler ihsan etmesi gibi yaþlanmýþ be-
denlerinde bir çocuk üretebileceði düþün-
cesine sevkettiði ve bunun için Allah’a dua
ettiði belirtilir.

Kur’ân-ý Kerîm’de adý altý yerde geçen
Zekeriyyâ (Âl-i Ýmrân 3/37, 38; el-En‘âm
6/85; Meryem 19/2, 7; el-Enbiyâ 21/89) du-
asý kabul edilen, hayýrlý iþlere koþan (el-
Enbiyâ 21/90), namaz kýlan (Âl-i Ýmrân 3/
39), Meryem’i himaye eden (Âl-i Ýmrân 3/
37) bir kiþi ve Allah’ýn kulu olarak (Meryem
19/2) anlatýlmaktadýr (Fîrûzâbâdî, VI, 92-
93). Kaynaklarda Zekeriyyâ’nýn Dâvûd ve
Süleyman soyundan geldiði zikredilmekle
birlikte soy aðacýnda farklýlýklar söz konu-
sudur; bazý kaynaklarda ise rahip Berak-
ya’nýn oðlu olan Zekeriyyâ ile karýþtýrýlmýþ-
týr (Ya‘kubî, I, 68; Ýbn Kuteybe, s. 52; Sa‘le-
bî, s. 232). Bir hadiste marangozluk yaptý-
ðý bildirilen Zekeriyyâ’nýn (Müsned, II, 296;
Müslim, “Feçâ,il”, 169) vefatýyla ilgili hýris-
tiyan kaynaklarýnda bilgi yoktur; Ýslâmî kay-
naklarda ise onun týpký oðlu Yahyâ gibi þe-
hid edildiði belirtilmektedir. Buna göre
Yahyâ’nýn Büyük Herod tarafýndan idam
edilmesinden sonra yaþadýðý bölgeden ka-
çan Zekeriyyâ yarýlmýþ bir aðacýn kovuðun-
da saklanmýþ, ancak þeytan onun elbise-
sinin bir kenarýný dýþarýda býrakmýþ, daha
sonra düþmanlarýna haber vermiþ, onlar
da aðacý keserek ikiye bölmüþ, böylece Ze-
keriyyâ þehid edilmiþtir (Sa‘lebî, s. 238-
239). Türbesinin Halep Ulucamii bitiþiðin-
de olduðu rivayet edilmektedir (DÝA, XV,
248-249).
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Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi’nin bir fetvasý (Ýlmiyye Sal-
nâmesi, s. 413)


