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lerde temelde sadaka ile benzerlik göste-
ren kavramlar bulmak mümkündür. Bun-
dan dolayý burada tamamen Ýslâmî bir
kavram olan zekât yerine sadaka kavra-
mý ele alýnmýþtýr.

Fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardým
etme konusu dinlerin kozmolojisi ve on-
tolojisiyle yakýndan ilgilidir. Meselâ kâina-
tý bir yüce yaratýcýnýn var ettiðine inanan
Ýslâm, Yahudilik ve Hýristiyanlýk gibi dinler,
insanlarýn ekonomik açýdan farklý sýnýflar-
da olmasýný ilâhî iradenin bir takdiri þek-
linde yorumlar. Bu dinler açýsýndan sada-
ka, yüce yaratýcýya duyulan sadakat ve sev-
ginin bir tezahürü olarak kiþinin sahip ol-
duklarýnýn bir kýsmýný baþkalarýyla paylaþ-
masý diye anlaþýlýr. Öte yandan ruhun mü-
kemmellik kazanýncaya kadar farklý beden-
lerde tekrar tekrar dünyaya geliþi (tenâsüh)
inancýnýn yaygýn olduðu Hint kökenli din-
lerde dünyaya tekrar geliþten kurtulmak
için dünyaya baðlýlýðýn ortadan kaldýrýlmasý
öðütlenmektedir. Dünyaya baðlýlýðýný azal-
tan ve manastýrlarda yaþayan keþiþlere
mükemmelliðe ulaþma yolunda yardým
ederek fazilet kazanma bu dinlerde sada-
kanýn baþlýca motivasyonu olarak görül-
mektedir.

Yahudilik’te sadaka Tanrý tarafýndan em-
redilen önemli bir görev olarak kabul edil-
mektedir. Yahudi kutsal kitabý Ahd-i Atîk’-
te bilhassa Tevrat’ta Tanrý yahudilere fa-
kir ve yetimleri, yabancýlarý kollamalarýný
öðütlemekte, bilhassa Ýsrâiloðullarý’nýn Mý-
sýr’da yabancý olduklarý hatýrlatýlarak ken-
di içlerinde bulunan yoksullara yardým et-
meleri istenmektedir (Tesniye, 10/19; 15/
11). Yine Tevrat’ta hasattan artakalan ürün-
lerin fakirlerin ve yabancýlarýn hakký oldu-
ðu belirtilmekte, onlarýn tarla ve bað sa-
hipleri tarafýndan toplanmasýna izin veril-
memektedir (Levililer, 19/9, 23/22; Tesni-
ye, 24/19). Ziraî mahsullerden verilmesi
gerekenlerle ilgili Tevrat’ta yer alan hü-
kümlere göre hasattan artakalanlarýn dý-
þýnda çiftçi kohenler için bir miktar ayýr-
malýdýr (Sayýlar, 18/11). “Terumah” adý ve-
rilen bu payýn miktarý Rabbinik kurallara
göre en az altmýþta bir, ortalama ellide
bir, daha cömertler için ise kýrkta birdir
(Terumat, 4, 3). Diðer taraftan üretici mah-
sulün onda birini de Levililer’e vermekle
yükümlüdür (Sayýlar, 18/24). Çünkü ziraî
ürünlerin veya sürülerin terumah verildik-
ten sonra kalan kýsmýnýn onda biri Rabb’in
olduðu için Levililer’e verilecektir (Levili-
ler, 27/30-32). Muhtaçlara yardým etmek-
le sadece ilâhî bir emrin yerine getirilme-
diði, bu emre uyanlarýn ayný zamanda çe-

þitli faydalar elde edeceði Talmud’da belir-
tilmektedir. Rabbiler, Ýsrâiloðullarý’nýn yap-
týðý her hayrýn onlara barýþ ve selâmet
getireceðini ve sadakanýn yahudileri kur-
tuluþa yaklaþtýracaðýný söylemiþtir (Baba
Bathra, 10a).

Ahd-i Atîk’te yer alan “Haksýzca kazaný-
lan servetin yararý yoktur, fakat sadaka
ölümden kurtarýr” ifadesi (Süleyman’ýn
Meselleri 10/2), Ahd-i Atîk sonrasý dönem-
de sadaka anlayýþýný belirleyen ana ilkeler-
den biri olmuþtur. Sadakanýn kiþiyi ölüm-
den dahi kurtardýðý Talmud’da çeþitli ve-
silelerle vurgulanmýþtýr. Talmud’da (Shab-
bat, 156b) ilk dönem yahudi âlimlerinin
önemlilerinden olan Rabbi Akiva ile ilgili
anlatýlan bir olayda astrologlar Rabbi Aki-
va’ya düðün gününde kýzýnýn öleceðini bil-
dirmiþ, buna çok üzülen baba, kýzýnýn eve
gelen bir fakire verdiði yiyecek sayesin-
de hayatta kaldýðýný öðrenmiþ ve Süley-
man’ýn Meselleri’ne (10/2) atýfla, “Sadaka
ölümden kurtarýr” demiþtir. Yine Yehuda
bölgesinin Romalý valisi Tineius Rufus’un,
“Tanrýnýz fakirleri seviyorsa niçin onlarý biz-
zat kollamýyor?” diye sormasý üzerine Rab-
bi Akiva, “Onlara yaptýðýmýz yardýmlar se-
bebiyle cehennem azabýndan kurtulma-
mýz için” þeklinde cevap vermiþtir (Baba
Bathra, 10a).

Yahudilik’te sadaka için kullanýlan keli-
me Ýbrânîce “tsdk” kökünden türetilmiþ
olan tsedakadýr. Bu kelime, Arapça sada-
ka kelimesiyle etimolojik ve semantik açý-
dan benzerlik taþýmaktadýr. Her iki kelime
“doðru olmak” anlamý taþýyan bir kökten
(sdk, tsdk) türemiþtir. Dolayýsýyla her iki
kavramda da doðruluk ve karþýlýksýz ver-
me arasýnda bir bað kurulmaktadýr. Gele-
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ÿMehmet Erkal

Diðer Dinlerde. Bütün dinlerde yoksu-
la ve ihtiyaç sahiplerine yardým edilmesi
teþvik edilen bir davranýþtýr. Bazý dinler-
de, ilâhî takdirin gereði ekonomik açýdan
zayýf olan kiþilere yardým etmek ilâhî ada-
letin tecellisi için bir araç kabul edilirken
diðer bazý dinî geleneklerde bu dünyaya
baðlýlýðý reddeden, mânevî yükseliþi he-
defleyen bireylere yardým etmek kiþilere
fazilet kazandýran bir yol olarak görülmüþ-
tür. Fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardým et-
me olgusu bütün dinlerde mevcut olmak-
la birlikte bu hususta ortak bir kavram-
dan söz etmek mümkün deðildir ve her
din kendi kavramlar dünyasýný oluþturmak-
tadýr. Ýslâm dininde kiþinin diðer insanla-
ra karþý malî sorumluluklarý, belli þartlarý
taþýyanlarýn vermesi zorunlu olan zekâtýn
yaný sýra gönüllülük prensibine dayanan
ve imkânlarý ölçüsünde herkesin yerine
getirebileceði sadakayý içine almaktadýr.
Zekât, bugünkü þekliyle tamamen Ýslâm’a
ait bir kavram ve uygulamadýr. Öte yan-
dan farklý biçimde uygulansa da diðer din-
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tabýnýn Grekçe tercümesi olan “septua-
gint”te kullanýlan karþýlýðý olduðuna dik-
kat çekmektedir (On Almsgiving, s. 7).
Dolayýsýyla Hýristiyanlýðýn sadaka anlayýþý-
ný etimolojik açýdan da yahudi kutsal kita-
býyla iliþkilendirmek mümkündür. Hýristi-
yanlýðýn sadaka anlayýþýnda Yahudilik’ten
farklý olarak sevgi unsuruna vurgu yapýl-
maktadýr. Hýristiyan teologlar Ahd-i Ce-
dîd’in öðretisi ýþýðýnda sadakayý, “Tanrý’yý
samimiyetle sevmek ve bunun bir sonu-
cu olarak komþuya sevgiyle muamele et-
mek” olarak deðerlendirmiþlerdir (New
Catholic Encyclopedia, III, 395). Sadaka
kavramýný çeþitli yönleriyle ele alan Tho-
mas Aquinas hayýr iþlerinin baþýnda sev-
ginin ve sevgiden kaynaklanan iþlerin gel-
diðini ifade etmiþtir (Summa Theologiæ,
2a2æ, Q. 27). Hýristiyanlýk açýsýndan sa-
daka ile sevgi arasýnda kurulan bu iliþki
modern dönemde hýristiyan misyonerlik
faaliyetlerinde de etkili olmuþtur. Hýristi-
yanlýðýn mesajýný baþkalarýna ulaþtýrma-
yý “komþuya duyulan sevgi” olarak gören
bazý hýristiyanlar, yardýmlarýný fakirlere
ulaþtýrmak için bir yardým kuruluþu gibi
çalýþan hýristiyan misyoner kurumlarýný ter-
cih etmektedir.

Hint kökenli dinlerde “samsara” (tekrar
dünyaya gelme), “karma” (bu hayatta yapý-
lanlarýn gelecek hayatý belirlemesi), “mok-
þa” ve “nirvana” (samsaradan kurtuluþ) var-
lýkla ilgili ana kavramlardýr. Bu dinlerin var-
lýk anlayýþýna göre insanlar, önceki hayat-
larýnda ortaya koyduklarý fiillerin belirledi-
ði bir hayatý yaþamak üzere tekrar tekrar
dünyaya gelirler. Bu anlayýþa paralel ola-
rak belli fiillerin icrasý, sadaka dahil olmak
üzere karma inancýna sahip Hint dinlerin-
de (özellikle Hinduizm ve Budizm’de) bir son-
raki hayatý belirleyen ve kurtuluþa yaklaþ-
týran bir unsur olarak görülmüþtür. Hindu
geleneðinde ve bilhassa Upaniþadlar’da
fakir ve muhtaçlara yardým etme vurgu-
lanmaktadýr. Hindu kast sistemi açýsýndan
fakirlik karmanýn bir sonucu olarak görül-
mekle birlikte belli bir klan içindeki fakir-

lerin kollanmasý, “din adamlarýna ve mâ-
bedlere baðýþta bulunma” mânasýnda sa-
daka (dâna), kiþilerin sevap kazanma vasý-
tasý olarak kabul edilmiþtir.

Budizm’in dört temel hakikat öðretisin-
de, karma anlayýþý doðrultusunda dünya-
daki acý ve sýkýntýlarý sona erdirmenin ar-
zu ve isteklerden vazgeçmeye baðlý oldu-
ðu ve kurtuluþun ancak dünyaya baðlýlý-
ðýn azaltýlmasýyla mümkün olabileceði be-
lirtilir. Bu sebeple Budizm’de, manastýr-
da uzlet halinde dünyaya baðlýlýk duyma-
dan sürdürülen hayat ideal yaþam tarzý
olarak öðütlenmektedir. Manastýrda ke-
þiþ hayatýný tercih edenlerle halk arasýn-
daki iliþkiyi karþýlýklý görevler belirlemek-
tedir. Kendini kurtuluþ yoluna adamýþ ke-
þiþlerin ihtiyaçlarýný karþýlamak için sada-
ka (dâna) öðretisi doðrultusunda sadaka
(yiyecek, içecek veya eþya) veren halk bu dav-
ranýþýyla sevap kazanmaktadýr. Sadaka ver-
mek bir iyilik yapmaktan ziyade kabul ede-
nin verene fazilet kazandýrmasý olarak dü-
þünülmektedir. Bu sebeple insanlar sada-
ka verirken son derece saygýlý davran-
makta ve sadakayý kabul edene minnet-
tarlýk duymaktadýr. Dâna öðretisine göre
sadaka iki yönlü bir fiil olup verenin niye-
tinin yaný sýra alanýn durumu da önem ta-
þýmaktadýr. Bundan dolayý sadaka vermek
için kutsal yolun yolcusu olan keþiþlerin
tercih edilmesi önem kazanmaktadýr. Sa-
dakaya yüklenen bu fonksiyon uzun tarih-
sel süreç boyunca Hint kökenli dinlerde
manastýr hayatýnýn varlýðýný devam etti-
rebilmesinde önemli rol oynamýþtýr. Dâna
uygulamasý Jain (özellikle Digambara) ibade-
tinin de önemli bir unsurudur. Ayrýca sos-
yal amaçlý nakdî sadaka sýradan Jainler
için önemli bir sevap olarak deðerlendiril-
mektedir. Sih inancýnda ise sadaka (dan)
kiþiyi kötü huylardan koruyucu vasýtalar-
dan biri þeklinde görülmekte, bunun için
özellikle varlýklý Sihler gelirlerinin onda bi-
rini sadaka olarak vermektedir. Ana akým
Sih öðretisinde dilenmek yasak olmakla
birlikte diðer Hint dinlerinde olduðu gibi

neksel Yahudilik bir yandan sadaka ver-
meyi teþvik ederken bir yandan da ya-
hudilerin sadakaya muhtaç olmamalarýný
önemle tavsiye etmiþtir. Talmud sadaka-
ya muhtaç olmayý, haftanýn en kutsal gü-
nü olan cumartesi (þabat) gününe ait ku-
rallarý ihlâl ederek onu sýradan bir gün gi-
bi görmekten bile daha kabul edilemez
bir durum olarak nitelemiþtir (Shabbat,
118a). Ortaçað’ýn en önemli yahudi âlimi
Moses Maimonides (Ýbn Meymûn) usulüne
göre verilen sadakanýn verene çok sayýda
fayda saðladýðýný belirtmiþ ve sadakada
sekiz farklý derece olduðunu söylemiþtir.
Ona göre sadakanýn en üst derecesi bir
yahudi kardeþini baþkalarýna baðýmlý ol-
mayacak þekilde desteklemek, en alt de-
recesini de istenmeden vermektir (The Co-
de of Maimonides, “Matnot Aniyiim”, 10/
7-14). Yahudilik’te sadakaya gösterilen öne-
min bir yansýmasý olarak sinagoglarda sa-
daka kutularý yer almakta, günümüzde de
devam eden bu uygulamada sinagogda
sadaka kutularýna atýlan para daha sonra
ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmaktadýr. Yahu-
di kutsal kitaplarý ve yahudi tarihiyle ilgili
rivayetler, sadaka vermenin kiþiye sada-
kanýn miktarý ile kýyaslanmayacak ölçüde
faydalar saðladýðýný vurgulamakta ve top-
lumdaki fakirlere yardým etme geleneðini
canlý tutmaya çalýþmaktadýr.

Hýristiyanlýðýn kutsal kitabýnda da sa-
daka ve ihtiyaç sahiplerine yardým teþvik
edilmektedir. “Yoksullar her zaman aranýz-
dadýr, ama ben her zaman aranýzda ol-
mayacaðým” diyen Hz. Îsâ (Matta, 26/11)
ihtiyaç sahiplerine yardým edilmesini is-
temiþtir. Hz. Îsâ, “Daðdaki Vaaz” olarak bi-
linen konuþmasýnda o dönemde yapýlan
bazý uygulamalarý eleþtirip sadaka verme
âdâbýný þöyle anlatmaktadýr: “Birisine sa-
daka verirken bunu borazan çaldýrarak ilân
etmeyin. Ýkiyüzlüler insanlarýn övgüsünü
kazanmak için havralarda ve sokaklarda
böyle yaparlar. Size doðrusunu söyleyeyim
ki onlar ödüllerini almýþlardýr. Siz sadaka
verirken sol eliniz sað elinizin ne yaptýðý-
ný bilmesin, öyle ki verdiðiniz sadaka giz-
li kalsýn” (Matta, 6/2-4). Bu ifadelerden o
dönemde sadaka verme uygulamasýnda
gösteriþ unsurlarýnýn öne çýktýðý ve insan-
larýn halis niyetten çok gösteriþ amaçlý sa-
daka verdiði anlaþýlmaktadýr.

Ahd-i Cedîd’de sadaka için Grekçe’de
“merhametten kaynaklanan hediye” an-
lamýna gelen eleemosune kelimesi kulla-
nýlmaktadýr. M. Chemnitz bu kelimenin
Daniel bölümünde geçen (4/24) Ýbrânîce
“bi-tsedaka” ifadesinin yahudi kutsal ki-
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Ýbn Receb, I, 376). Bunun yanýnda II. (VIII.)
yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Ebû Muâviye Mu-
hammed b. Hâzim et-Temîmî’nin söz ko-
nusu sîgaya kýraat yoluyla aldýðý hadisle-
rin rivayetinde yer verdiði belirtilmektedir
(Zehebî, IX, 76). Ýshak b. Râhûye ve Ah-
med b. Hanbel’in hocalarýndan Ebû Kur-
re Mûsâ b. Târýk ez-Zebîdî ayný sîgayý se-
mâ yoluyla aldýðý hadislere delâlet etmek
üzere zikretmiþtir (Ýbn Hacer el-Askalânî,
X, 312). Rif‘at Fevzî Abdülmuttalib, Ýbn Ebû
Hâtim’in zekere sîgasýný semâ, icâzet vb.
metotlarla elde edip kimden iþittiðini unut-
tuðu veya iþitip unuttuktan sonra kitabýn-
da o þeyhe ait olarak bulduðu rivayetler
için kullandýðýný söyler (Yücel, s. 94).

Müteahhirîn dönemi hadis âlimlerinden
Hatîb el-Baðdâdî ve Kadî Ýyâz, hadis ta-
hammülünde semâa delâlet eden lafýzla-
rý sýralarken bunlar arasýnda zekere sîga-
sýna son sýrada yer vermiþler, böylece söz
konusu sîganýn yaygýn olarak semâ anla-
mýnda kullanýlmadýðýna iþaret etmiþler-
dir. Süyûtî de zekerenin hadis müzâkere
meclisinde duyulan rivayete delâlet ettiði-
ni söyler (Tedrîbü’r-râvî, II, 11). Ahmed Na-
îm ise zekere sîgasýnýn þeyhin talebeye
okumasý suretiyle gerçekleþen semâdan
ziyade müzâkere meclisinde yapýlan oku-
malar sýrasýnda iþitilen rivayetlerin naklin-
de kullanýlan tabirlerden olduðunu belir-
terek Süyûtî’nin görüþüne katýlmýþtýr (Tec-
rid Tercemesi, Mukaddime, I, 404). Zekere
sîgalarýndan “zekere lenâ fülânün bi-kýrâ-
etî, zekere lenâ fülânün kýrâeten aleyhi”
ve “ene esmau” tabirleri arz metoduyla alý-
nan hadislerin rivayetinde görülmektedir.
Ancak arzýn oluþ þekline göre aralarýnda
fark vardýr. Ýlk edâ lafzýný kullanan râvi ha-
dislerini þeyhe kendisi okumuþ, ikinci edâ
sîgasýný kullanan ise hadis meclisinde baþ-
kasý tarafýndan þeyhe okunan hadisleri din-
lemiþ ve rivayet etmiþtir. “Yüzkeru” tabiri
“yürvâ” (rivayet olunur ki) mânasýna olup ri-
vayeti meçhul bir râviye baðlamak sure-
tiyle hadis naklederken yer verilen bir tem-
rîz sîgasýdýr. Ýbnü’s-Salâh’a göre zayýf bir
hadisi isnadsýz rivayet etmek isteyen bir
râvi “ravâ, hakâ, zekere gibi kesinlik ifade
eden bir sîga deðil “ruviye, yühkâ” (anlatý-
lýr ki) ve “yüzkeru” gibi rivayetin yeterince
güvenilir olmadýðýný gösteren bir temrîz
sîgasý kullanmalýdýr. Muhaddislerin sahih-
liði veya zayýflýðý bilinmeyen hadislerin ri-
vayetinde de ayný þekilde hareket etme-
leri gerekir (£Ulûmü’l-¼adî¦, s. 25, 94).
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Türk asýllý Yugoslav þairi
ve yazarý.

˜ ™

Üsküp’te doðdu, ilk ve orta öðrenimini
burada tamamladý; Arap Hoca adlý bir ki-
þiden özel ders aldý. Bir süre öðretmenlik
kurslarýna devam etti, ardýndan Üsküp
Ýrfan Okulu’nda öðretmenliðe baþladý. II.
Dünya Savaþý’ndan sonra Yugoslavya’da ku-
rulan sosyalist yönetimin yayýmýna izin ver-
diði Pioner adlý Türkçe çocuk dergisinin
baþýna geçti. Üsküp’te çýkan Sevinç ve To-
murcuk adlý çocuk dergilerini yirmi yýl ka-
dar yönetti. Ardýndan 1944’ten beri yayým-
lanmakta olan Birlik gazetesinin baþyaza-
rý oldu (1969). Sesler adlý toplum-sanat
dergisinin çýkarýlmasýnda ve Birlik adlý ya-
yýn teþkilâtý aracýlýðýyla Türkçe çocuk ki-
taplarýnýn neþrinde büyük çaba harcadý.
1973’te bazý politik sebepler yüzünden gö-
revinden alýndý. 1975’te Priþtine’de yayým-
lanan Tan gazetesine geçti; 1979’da yine
burada çýkarýlan Kuþ adlý çocuk dergisini
yönetti. 10 Haziran 1988’de tedavi gördü-
ðü Novi Sad’da vefat etti.

Þiir, hikâye, deneme gibi türlerde eser
veren, eserleri çeþitli dillere çevrilen Ne-
cati Zekeriya, Yugoslavya’da sosyalist yö-
netimin her toplumun kendi ana dilin-
de, fakat sistemin beklentileri doðrultu-
sunda yeni bir edebiyat oluþturma gayre-
ti çerçevesinde var edilmeye çalýþýlan Türk
yazarlarý arasýnda Türkçe’yi doðru ve gü-
zel kullanan az sayýdaki yazardan biridir.
Türkçe’den Sýrpça ve Boþnakça’ya Make-
don diline çeviriler yapmak suretiyle Türk
edebiyatýný Yugoslavya’da, bu dillerden
Türkçe’ye yaptýðý çevirilerle de Yugoslav
edebiyatýný Türkiye’de tanýtarak iki ülke
arasýnda bir tür kültür elçiliði yapmýþtýr.
1949’da Üsküp’te yayýmlanan Makedon-
ya Genç Türk Yazarlarýnýn Eserleri adlý
antolojide onun þiirlerine de yer verilmiþ,

Sih geleneði içinde de sadaka alarak ya-
þamýný sürdüren küçük bir din adamý gru-
bu (Udasis) bulunmaktadýr. Sadaka, fakir-
lerin kollanmasý anlamýnda Zerdüþt (Mecû-
sîlik) inancýnda da merkezî öneme sahip-
tir (ayrýca bk. DÝLENCÝLÝK; SADAKA).
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Hadis edâ sîgalarýndan biri.
˜ ™

Sözlükte “ezberlemek, unuttuktan son-
ra hatýrlamak, anmak” mânasýndaki zeke-
re kelimesi terim olarak râvinin bir hadi-
si hocasýndan semâ, kýraat ve vicâde gibi
tahammül yollarýndan biriyle aldýðýný ifa-
de eder; “zekere, zekere fülânün, zekere
lî fülânün, zekere lenâ fülânün, zekere le-
nâ fülânün bi-kýrâetî, zekere lenâ fülânün
kýrâeten aleyhi ve ene esmau, yüzkeru”
(anlatýldýðýna göre) þeklinde çeþitli kullaným-
larý vardýr. Zekere terimi ilk dönemlerden
itibaren kaynaklarda yer almakla birlikte
ifade ettiði mâna asýrlara ve kiþilere göre
deðiþiklik göstermiþ, II (VIII) ve III. (IX.)
yüzyýllarda semâ yoluyla deðil vicâde yo-
luyla elde edilen hadislerin rivayetinde kul-
lanýlmýþtýr. Nitekim II. (VIII.) yüzyýlýn ilk ya-
rýsýnda Ýbn Ýshak, III. (IX.) yüzyýlýn ilk yarý-
sýnda Ebü’l-Eþheb Ca‘fer b. Hayyân el-Utâ-
ridî, vicâde yoluyla elde ettikleri bir met-
nin musannif veya râvinin el yazýsýyla olup
olmadýðý konusunda kesin bir kanaate va-
ramadýklarý zaman metni rivayet ederken
bu sîgayý kullanmýþlardýr (Fesevî, II, 633;
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