
5.2. Hz. Zekeriyya ve 

Yahya (a.s) 

Kur’an Kıssaları Ali BULAÇ’ın mealinden 

Tayfun NASUHBEYOĞLU tarafından derlenmiştir. 

 

Kaf, He, Ye, Ayn, Sad.1 (Bu) Senin Rabbinin kulu Zekeriyya’ya rahmetinin zikridir.2 Hani 

O, Rabbine gizlice seslendiği zaman3 demişti ki: “Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim 

gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu; ben Sana dua etmekle mutsuz olmadım.4 

“Rabbim beni yalnız başıma bırakma, sen mirasçıların en hayırlısısın.5 Doğrusu ben, 

arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım, benim karım da kısır bir (kadın)dır. 

Artık bana kendi katından bir yardımcı6 tertemiz bir soy armağan et.7 “Bana mirasçı 

olsun, Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu (kendisinden) razı olunan (lardan) 

kıl”8 “Doğrusu Sen, duaları işitensin” dedi.9 Onun çağrısına da cevap verdik. Kendisine 

Yahya’yı armağan ettik, eşini de doğurmaya elverişli kıldık.10 O mihrapta namaz kılmakta 

iken melekler ona seslendi:  

“Allah sana Yahya’yı müjdeler.11 (adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz) Biz 

bundan önce ona hiçbir adaş kılmamışız.12 O Allah’tan olan kelimeyi (İsa’yı) doğrulayan  

efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir.13  

Dedi ki: “Rabbim bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken14 (yaşlılığın son 

basamağındayken15) ve karım da kısır16 (bir kadın) iken benim nasıl oğlum olabilir?”17 

(Ona gelen melek:)  

                                                
1  19/Meryem 1 
2  19/Meryem 2 
3  19/Meryem 3 
4  19/Meryem 4 
5  21/Enbiya   89 
6  19/Meryem 5 
7  3/Al-i İmran 38 
8  19/Meryem 6 
9  3/Al-i İmran 38 
10 21/Enbiya 90 
11 3/Al-i İmran 39 
12 19/Meryem 7 
13 3/Al-i İmran 39 
14 3/Al-i İmran 40 
15 19/Meryem 8 
16 3/Al-i İmran 40 
17 19/Meryem 8 



“İşte böyle” dedi. Rabbim dedi ki: “Bu benim için kolaydır, daha önce sen hiçbir şey 

değilken seni yaratmıştım.”18 “Allah dilediğini yapar.”19 

(Zekeriyya) Dedi ki: “Rabbim bana bir belge (ayet) ver.”20 Dedi ki: “Senin belgen 

sapasağlam iken21 işaretleşme dışında insanlarla üç gün22 (tam üç gece23) 

konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam sabah O’nu tesbih et.” dedi.24 

Böylelikle (Zekeriyya) mescid’te kavminin karşısına çıkıp onlara (şu anlamları) işaret 

etti. “Sabah akşam tesbih edin”25  

(Çocuğun doğup büyümesinden sonra ona dedi ki:) “Ey Yahya! Kitabı kuvvetle tut.”  

Daha çocuk iken ona hikmet verdik.26 Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik 

(de verdik) O, çok takva sahibi biriydi.27 Ana ve babasına itaatkârdı ve isyan eden bir 

zorba değildi.28 Ona selem olsun; doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak yeniden 

kaldırılacağı gün de.29 

 

 

                                                                                                                                                   
18  19/Meryem  9 
19  3/Al-i İmran 40 
20  3/Al-i İmran 41 
21  19/Meryem 10 
22  3/Al-i İmran 41 
23  19/Meryem 10 
24  3/Al-i İmran 41 
25  19/Meryem 11 
26  19/Meryem 12 
27 19/Meryem 13 
28 19/Meryem 14 
29 19/Meryem 15 


