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ZÂKÝR HÜSEYÝN

Dr. Câkir Hüseyin”, Câmi £a, LXII/5, New Delhi
1977, s. 145-160; “Câkir Hüseyin”, a.e., LXII/5
(1977), s. 53-71; “Zakir Husain, Dr. (1897-1969)”,
Encyclopaedia of Muslim Biography: India, Pa-
kistan, Bangladesh, New Delhi 2001, V, 513-514.
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Ýç algý güçlerinden
hatýrlama yeteneði için kullanýlan

psikoloji terimi
(bk. DUYU).

˜ ™
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ZÂKÝRÎ HASAN EFENDÝ

(bk. HASAN EFENDÝ, Zâkirî).
˜ ™
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ZAKKUM
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Kur’an’a göre bir cehennem aðacý.
˜ ™

Sözlükte “bir yiyeceði lokma haline ge-
tirip yutmak” anlamýndaki zakm kökün-
den türeyen zakkum Câhiliye dönemin-
den itibaren bilinen, hurma ile kaymaðýn
karýþýmýndan oluþan bir yemeðin, ayrýca
Türkçe’de de kullanýlan bir aðacýn adýdýr.
Kelime Türkçe’de olumsuz anlamda zýk-
kým þeklini almýþtýr. Kur’ân-ý Kerîm’de zak-
kumun cehennemde kâfir ve müþriklerin
yiyeceði olduðunu bildiren âyetlerin nüzû-
lünden sonra kelime bu mânanýn yaný sý-
ra öldürücü etki yapan bütün yiyecekler ve
tâun hastalýðý için de kullanýlmýþtýr (Lisâ-
nü’l-£Arab, “zkm” md.; Kåmus Tercümesi,
IV, 325-326). Âhirette inananlara verilecek
nimetler dünyadaki isimleriyle anýldýðý gi-
bi (meselâ bk. el-Bakara 2/25; Sâd 38/51;
er-Rahmân 55/11-12, 52, 68; el-Vâkýa 56/
20-22) inanmayanlara uygulanacak azap
ve yedirilecek þeyler de dünya hayatýnda
sevilmeyen þeylerin isimleri ve nitelikleriy-
le zikredilmiþtir (meselâ bk. el-Hac 22/19-
21; ed-Duhân 44/43-46; el-Hâkka 69/35-
37). Aslýnda zakkum makbul bir yemeðin
adý iken kötülerin cezalandýrýlacaðý cehen-
nem hayatýnda zakkum aðacý onlarýn gý-
dasýný belirten bir kavrama dönüþtürül-
müþtür. Kur’an’da zakkum ismi üç yerde
zikredilmekte, bir yerde geçen “lânetlen-
miþ aðac”ýn da (el-Ýsrâ 17/60) zakkum aða-
cý olduðu anlaþýlmaktadýr (Buhârî, “Tefsîr”,
17/9; Ýbn Kesîr, IV, 324). Bu aðacýn mey-
velerinin âhirette günahkârlarýn gýdasýný
teþkil edeceði, günahkârlarýn bunu yedik-
ten sonra karýnlarýnda erimiþ madenin ya-

hut kaynar suyun kaynamasý gibi ýstýrap
çekecekleri (ed-Duhân 44/43-46), yoldan
sapmýþ ve gerçekleri yalan saymýþ kimse-
lerin zakkum aðacýndan yiyecekleri, karýn-
larýný onunla dolduracaklarý, ardýndan su-
ya kanmayan develerin su içiþi gibi kaynar
sular içecekleri (el-Vâkýa 56/51-55) belir-
tilir. Böylece ihlâs sahibi müminlerin cen-
nette aðýrlanmasýnýn mý yoksa cehenne-
min öldürücü zakkum aðacýnýn meyvesin-
den yemenin mi daha iyi olacaðý sorulup
kâfir ve müþriklerin bu hususta düþünme-
si istenir. Zakkum aðacýnýn zalimler için
bir imtihan aracý yapýldýðýný belirten baþ-
ka âyetlerde bu aðacýn yakýcý ateþin orta-
sýnda veya cehennemin derinliklerinde ge-
liþip büyüdüðü, meyve yahut tomurcuk-
larýnýn þeytanlarýn baþlarýna benzediði, za-
limlerin onu yemeye ve onunla karýnlarý-
ný doldurmaya mahkûm edildiði, ardýndan
kaynar su karýþtýrýlmýþ bir sývý içecekleri
ifade edilmektedir (es-Sâffât 37/62-67).
Zakkumun lânetli nitelemesiyle anýlmasý,
ondan yiyecek cehennemliklerin lânet edil-
meye müstahak olmalarý veya Araplar’ýn
hoþlanmadýklarý yiyeceklere “mel‘un” de-
meleri sebebiyledir. Ýbn Abbas’tan rivayet
edilen bir hadiste Hz. Peygamber þöyle bu-
yurmuþtur: “Ey iman edenler! Allah’tan
O’na yaraþýr þekilde korkun ve ancak müs-
lüman olarak can verin. Zakkum aðacýn-
dan yeryüzüne bir damla düþürülse dünya
halký acýlara gömülürdü; ondan baþka yi-
yeceði olmayanlarýn halini düþünün!” (Müs-
ned, I, 301, 338; Ýbn Mâce, “Zühd”, 38).
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Arap alfabesinin
dokuzuncu harfi.˜ ™

Osmanlý alfabesinin on birinci harfidir ve
ebced sisteminin yirmi beþinci harfi ola-
rak sayý deðeri 700’dür. Biçim bakýmýndan
benzediði dâl harfinden bir nokta ile ayýrt

sonucu öldü ve Câmia Milliyye Ýslâmiyye
Kampüsü’ne defnedildi.

Zâkir Hüseyin 1954’te Padma Vibhus-
han, 1963’te Bharat Ratna niþanlarýna lâ-
yýk görülmüþ; Delhi, Kalküta, Aligarh, Al-
lahâbâd ve Kahire üniversiteleri tarafýn-
dan kendisine fahrî doktorluk unvaný ve-
rilmiþtir. Kuruluþuna katkýda bulunduðu
Câmia Milliyye Ýslâmiyye’nin merkez kü-
tüphanesine ve ayný kurum bünyesinde
1970 yýlýnda kurulan Ýslâm Araþtýrmalarý
Enstitüsü’ne Zâkir Hüseyin’in adý verilmiþ-
tir. XX. yüzyýlda Hindistan’ýn eðitim anla-
yýþýnýn þekillenmesinde önemli rol oyna-
yan Zâkir Hüseyin, Hindistan’ýn baðým-
sýzlýðý için Gandi ve Nehru ile birlikte ça-
lýþmýþ, Hint alt kýtasýnýn Hindistan ve Pa-
kistan þeklinde ikiye bölünmesi sürecin-
de müslümanlarýn Hindistan’dan vazgeçe-
meyeceðini savunduðu için Hindistan ta-
rafýnda kalmýþtýr. Zâkir Hüseyin, Alfred Eh-
rentreich ile birlikte Die Botschaft des
Mahatma Gandhi adlý eseri telif etmiþ
(Berlin 1926), farklý tarihlerde verdiði kon-
feranslarý ve makalelerinin bir bölümü The
Dynamic University adýyla yayýmlanmýþ-
týr (Delhi 1965). Edwin Cannan’ýn Elemen-
tary Political Economy adlý kitabýný Me-
bâdî-Ma£âþiyyât, Eflâtun’un Devlet’ini
Riyâset (1932), Alman iktisatçýsý Friedrich
List’in Das Nationale System der Poli-
tischen Ökonomi kitabýný Ma£âþiyyât-ý
Æavmî adlarýyla Urduca’ya çevirmiþtir.
Eðitim ve kültür üzerine bazý düþüncele-
rini içeren makaleleri Câmia Milliyye Ýslâ-
miyye’nin Urduca neþredilen Câmi£a (The
Monthly Jamia) adlý dergisinde neþredil-
miþtir. Almanya’da bulunduðu sýrada Ur-
duca’nýn büyük þairi Galib Mirza Esedul-
lah’ýn Dîvân-ý Urdu adlý eserinin yayým-
lanmasýna da öncülük etmiþtir.
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