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ris veya Ýtalya’dan uzman bir kiþi getirtil-
mesi, bu konuda yetiþtirilmek üzere Os-
manlýlar’dan birkaç kiþinin tayin edilme-
si için 18 Temmuz 1894’te irade çýkarýl-
dý. Berlin, Paris, Viyana ve Roma’daki uz-
manlarla baðlantý kuruldu, elde edilen bil-
giler Osmanlý hükümetine bildirildi. Ya-
pýlan uzun inceleme ve araþtýrmalarýn so-
nuçlarý sadâret tarafýndan II. Abdülha-
mid’e sunuldu ve alýnmasý istenen aletin
Roma’dan sipariþine karar verildi. Ayrýca
gelecek aletlerin kullanýlýþýný öðretmek için
uzman bir kiþinin yine Roma’dan davet
edilmesi uygun görüldü. Roma Rasathâ-
nesi Deprem Þubesi müdürü G. Agaomen-
none bir yýl süreyle hizmet etmek üzere
deprem þubesi müdürü unvanýyla Rasat-
hâne-i Âmire’de göreve baþladý. Roma’-
dan getirtilen aletin önce Mekteb-i Har-
biyye-i Þâhâne’de denenip neticenin padi-
þaha bildirilmesi konusunda irade çýktý.

1894’te G. Agaomennone tarafýndan
Osmanlý Devleti Zelzele Servisi kuruldu.
Agaomennone, 1894-1895 yýllarýna ve 1896
baþlangýcýna ait sismik notlarý içeren bir
bülten hazýrladý. Ayný yýl II. Abdülhamid’in
tâlimatýyla 1894 depreminin incelenmesi
için Atina Rasathânesi müdürü D. Egeni-
tis Ýstanbul’a davet edildi. Egenitis’le bir-
likte rasathâne müdürü Coumbary ve yar-
dýmcýsý Emile Lacoine’den oluþan heyet ta-
rafýndan sahada yapýlan incelemelerle va-
liliklerden gelen bilgilere göre 1894 dep-
reminin çeþitli bölgelerdeki süresine ve
þiddetine iliþkin ayrýntýlý bir rapor hazýrla-
nýp padiþaha sunuldu. Egenitis ayrýca Mar-
mara bölgesi paftasý üzerinde Türkiye’de
yapýlan ilk jeofizik haritayý çýkardý. Bu ha-
ritada esas olarak beþ þiddet bölgesi ta-
nýmlandý. Birinci bölge depremin en aðýr
hissedildiði, en çok zarar gören yerlerdir.
Bu bölgenin büyük ekseni Çatalca’dan Ýz-
mit körfezi boyunca Adapazarý’na kadar
175 km., küçük ekseni 74 kilometredir.
Yerleþim yerlerinin ikinci derecede etki-
lendiði ikinci bölgenin büyük ekseni 248
km., küçük ekseni 74 kilometredir. Akhi-
sar’dan Tekirdað’a kadar uzanan alaný içi-
ne alýr. Depremin bazý eþyalarý yere düþü-
recek kadar etki yaptýðý üçüncü bölgenin
büyük ekseni 354 km., küçük ekseni 174
kilometredir. Bursa, Bilecik, Geyve, Þile,
Karadeniz’in bir kýsmý, Boðaz, Vize, Mar-
mara denizinin bir kýsmý, Bandýrma ve
Erdek gibi yerler bu bölgede yer alýr. Dör-
düncü bölge, sadece sarsýntýnýn hissedil-
diði bölge olup Yanya, Bükreþ, Girit, Yu-
nanistan, Konya ve Anadolu’nun büyük ke-
simini kapsar. Beþinci bölge depremin çok
hafif hissedildiði coðrafyayý kapsar. Avru-

pa, Asya ve Afrika’nýn bir kýsmý bu bölge-
lerdir.

1895 yýlýnda Fransa’dan sözleþmeli ola-
rak getirilen ve tuðgeneral rütbesiyle ha-
rita komisyonu baþkanlýðýna tayin edilen
Gilbert Defforges (Deforj Paþa) Eskiþehir
ve Bakýrköy’de mutlak gravite ölçümleri
yaptý. Otuzbir Mart Vak‘asý’nda (12 Mart
1909) Maçka’da bulunan rasathâne aletle-
ri ve sismograflar tahrip edildi. Daha son-
ra toplanan aletler Kabataþ Lisesi’ne veril-
di. Türkiye’de ilk meteoroloji dersi 1909’-
da Halkalý Ziraat Mekteb-i Âlîsi’nde baþ-
ladý. 1910-1911 yýllarýnda üçü Trakya’da ol-
mak üzere kýrk dört noktada jeomanye-
tik elemanlar belirlendi. 1910’da Rasathâ-
ne-i Âmire müdürlüðüne getirilen Meh-
met Fatin (Gökmen) 1911’de Kandilli’de
bir meteoroloji istasyonu kurdu. 1915’te I.
Dünya Savaþý sýrasýnda Almanlar tarafýn-
dan Balkan yarýmadasý, Anadolu, Suriye ve
Süveyþ Kanalý’nda bazý meteoroloji istas-
yonlarýnýn tesisi için teþebbüse geçildi. Ýs-
tanbul merkez seçildi; Leipzig Üniversi-
tesi’nden Ludwig Veickmann ve Peregrin
Zistler, Kuvve-i Havâiyye Müfettiþliði Ra-
sat-ý Havâiyye Müdürlüðü’nü kurdular (ay-
rýca bk. KANDÝLLÝ RASATHÂNESÝ).
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Bir kimseyi kötü veya çirkin 
bir niteliðiyle anýp onu yerme, kýnama

anlamýnda ahlâk terimi.
˜ ™

Sözlükte zem (zemm) “bir insaný, bir
nesneyi veya davranýþý onda bulunan ya da
bulunduðu iddia edilen kötü ve çirkin bir
niteliði yüzünden yermek, kýnamak, ayýp-

manlýlar’da jeomanyetizma ve jeofizikle
ilgili ilk kitaptýr. 1732’de Kâtib Çelebi’nin
Cihannümâ’sýný basan Ýbrâhim Mütefer-
rika esere yaptýðý eklerde, Türkler’in 1731’-
de gerçekleþtirdiði ilk jeofizik ölçüm olan
manyetik sapma açýsýnýn ölçümünden bah-
setti; manyetik sapma açýsýnýn sebepleri-
ne, zamana ve mekâna göre deðiþeceðine
iliþkin bilgiler verdi. Ýstanbul Bebek’te ya-
pýlan ölçümde manyetik sapma açýsý 11,5
derece batý olarak belirlendi.

1825’te Erzurumlu Ýbrâhim Hakký’nýn
filozoflara atfen verdiði bilgiye göre arzýn
içinde sýkýþan büyük buhar (gaz) kütlesi-
nin boþalmak için yeri zorlamasý sonucun-
da yer sarsýntýsý denilen olay gerçekleþir.
Bazý durumlarda buharýn yeri þiddetle yar-
masý sýrasýnda büyük bir gürültü çýkar;
bazan yerden yanýcý maddeler püskürür;
bu durum günlerce, aylarca hatta yýllarca
sürebilir (Ma‘rifetnâme, s. 120-121). Mü-
hendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un baþho-
casý Ýshak Efendi, Mecmûa-i Ulûm-i Ri-
yâziyye adlý eserinin IV. cildinde jeofizik
bilgilerine mineraloji, jeoloji ve astronomi
gibi diðer bilimlerle birlikte yer verir; bu bi-
limleri fizik ve kimyanýn bir konusu gibi ele
alýr. Ýshak Efendi, yer sarsýntýlarýnýn volka-
nik hareketlerden ve genel olarak arzýn
içindeki kükürt, zift gibi yanýcý maddelerle
dolu çukurlardan doðduðunu belirtir. Ay-
rýca volkanik olan ve olmayan bölgelerde
gerçekleþen farklý þiddetteki depremlerin,
deprem sýrasýnda meydana gelen gürül-
tü, gaz ve alev püskürmesi gibi olaylarýn
jeolojik açýklamasýný yapar. Rusçuklu diye
anýlan Osmanbeyzâde Mehmed Ali Fethi,
Fransýzca’dan Arapça’ya £Ýlm-i ªabašåt-ý
Ar² adýyla jeofizikten söz eden bir kitap
çevirdi (Ýstanbul 1269). 1868 yýlýnda hava
tahminlerinin telgrafla belirli merkezlere
iletilmesi için Fransýz hükümetinin öne-
risi üzerine ayný sistemle çalýþacak bir ra-
sathâne (Rasathâne-i Âmire) Ýstanbul’da açýl-
dý, müdürlüðüne Türkiye’deki telgraf þe-
bekesinin ýslahý için getirilen I. Coumbary
(Kumbari Efendi) tayin edildi. Bu rasathâ-
nede meteorolojik, sismolojik gözlemler
yapýldý. 1872’de Türkiye’nin ilk maden mü-
hendisi olarak bilinen Ýbrâhim Edhem Pa-
þa tarafýndan Rasathâne-i Âmire’de bu-
günküne oldukça yakýn deðerde yer çeki-
mi ivmesi belirlendi.

1894 depreminin ardýndan rasathâne-
de deprem aletlerinin eksikliði farkedildi
ve Avrupa’dan alet saðlanmasý için giri-
þimde bulunuldu. En geliþmiþ sismograf
hakkýnda Avrupa’da ayrýntýlý bir araþtýr-
ma yapýlmasý, ayrýca rasathâne müdürü
Coumbary’nin yanýnda çalýþmak üzere Pa-
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lojik tahlili, bir kimseyi bedenî, ruhî, dinî
veya ahlâkî bir kusuru, özrü, yetersizliði
sebebiyle yermenin hükmü ve bu tür yer-
gilere mâruz kalan kimselerin nasýl dav-
ranmasý gerektiði anlatýlýr. Ýkincisinde in-
sanýn mânevî hayatýnýn kaynaðý olan psi-
kolojik güçleri, donaným ve melekeleriyle
bunlarýn ürünü olan davranýþlarýnýn ve ni-
hayet insaný kuþatan, onun ahlâkî hayatý-
ný ilgilendiren dýþ þartlarýn iyi ve kötü yön-
leri, faydalarý ve zararlarý, bunlarý doðru
tanýmlayýp faydalý hale getirmenin yollarý
hakkýnda görüþ ve tavsiyeler ortaya konur.
Bu baðlamda “zemmü’l-vesvese, zemmü’l-
gazab, zemmü’l-hased, zemmü’d-dünyâ,
zemmü’l-buhl, zemmü’l-câh, zemmü’l-
mâl” vb. kavramlarla kiþide bir ahlâk kül-
türü, ahlâk bilinci ve sorumluluðu geliþti-
rilmeye çalýþýlmýþ, bu amaçla birçok eser
yazýlmýþ, ahlâkýn genel konularýný içeren
eserlerde de kötülük ve erdemsizliklerin
yerildiði bölümlere yer verilmiþtir.

Ýslâm âlimleri zemmi zemmedenin ni-
yetine ve güttüðü amaca, yergiye mâruz
kalan açýsýndan ise eleþtirinin haklýlýðý ve-
ya haksýzlýðýna, onun ahlâkî hayatý üzerin-
deki etkisine göre deðerlendirirler. Râgýb
el-Ýsfahânî övgü ve yerginin insan davra-
nýþlarý üzerindeki etkisine iþaretle, “Yergi
bir kimseyi kötülük iþlemekten alýkoymaz,
övgü de iyilik yapmasýný saðlamazsa o kim-
se cansýz nesneden veya hayvandan fark-
sýzdýr” der (e×-¬erî£a, s. 277). Ýbn Hazm’a
göre ise insanlarýn kýnama ve ayýplamasýn-
dan kurtulabileceðini sananlar yanlýþ bir
düþünceye kapýlmýþlardýr. Ayrýca akýllý insan
baþkalarýnýn kendisini övmesinden ziyade
yermesinden memnun olmalýdýr. Çünkü
övgü kiþinin kendini beðenip böbürlenme-
sine yol açar, ahlâkýna zarar verir; yergi ise
kusurlarýný tamir edip ahlâkýný zenginleþ-
tirmesine katký saðlar; bu sebeple akýllý in-
san için yergi bir nimettir (Ahlâk ve Dav-
ranýþ Tarzlarý, s. 40-41). Gazzâlî konuyu
psikolojik, ahlâkî ve dinî boyutlarýyla in-
celediði Ý¼yâßýn “Hubbü’l-câh” adlý bölü-
münde yergiyi üç kýsma ayýrýr. a) Yeren
kimse eleþtirilerinde haklý ve samimidir;
yerdiði kimseye þefkat duyduðu için ona
nasihat etmeyi amaçlar. b) Yergicinin eleþ-
tirileri doðru olmakla birlikte niyeti yer-
diði kimseyi üzüp aþaðýlamaktýr. c) Yeren
kimse yalancý ve iftiracýdýr. Yergiye mâruz
kalan kiþi birinci durumda kendisine yö-
neltilen eleþtirilerden memnun olmalý, bun-
lardan yararlanarak kusurlarýný düzeltme-
lidir. Ýkinci durumda da eleþtiren kimse-
nin niyetine bakmayýp yerilmesine sebe-
biyet veren kusurlarýný gidermeye çalýþ-
malýdýr. Yergi ve eleþtirilerin iftiraya var-

masý durumunda da yergiye yergiyle kar-
þýlýk vermek yerine kendisine isnat edilen
kusurlarýn yalan ve iftiradan ibaret oldu-
ðunu düþünerek Allah’a þükretmeli, ifti-
racýnýn kendi günahlarýný üstüne almakla
yükünü hafiflettiðini bilmelidir. Nihayet
yergici yaptýðý haksýzlýk yüzünden Allah’ýn
gazabýna uðrayacaðýndan ayrýca yerilen ki-
þinin onu cezalandýrmaya kalkýþmasý doð-
ru deðildir. Bu konuda faziletin en üst de-
recesi, yerilenin kendisini yeren kimsenin
bu ahlâkýný düzeltmesi, ona merhamet et-
mesi ve onu baðýþlamasý için Allah’a dua
etmesidir. Kulluðun özüne varanlar övül-
mekten huzursuz olur; kusurlarýný düzel-
tip iyiliklerini çoðaltmaya vesile olacaðý için
yerilmekten memnuniyet duyar (III, 290-
292).

Ahlâk literatüründe kötülükleri ve er-
demsizlikleri yermek amacýyla yazýlan eser-
lerden bazýlarý þunlardýr: Ýbn Ebü’d-Dün-
yâ, ¬emmü’l-ke×ib ve ehlih (nþr. M. G.
Nasûh Uzkul, Beyrut 1993); ¬emmü’l-³ýy-
be ve’n-nemîme (nþr. Necm Abdurrah-
man Halef, Kahire, ts. [Dârü’l-Ý‘tisâm]); Ki-
tâbü ¬emmi’d-dünyâ (nþr. Ella Appel-
rot Almagor, Jerusalem 1984); Ebû Bekir
el-Âcurrî, ¬emmü’l-livât (nþr. Mecdî es-
Seyyid Ýbrâhim, Kahire 1990); Muvaffa-
kuddin Ýbn Kudâme, ¬emmü’l-müvesvi-
sîn (nþr. Hasan b. Emîn Âlü Mendûve, Ka-
hire 1407); Ebû Hayyân et-Tevhîdî, ¬em-
mü’l-vezîreyn / AÅlâšu’l-vezîreyn (nþr.
Muhammed b. Tâvît et-Tancî, Dýmaþk
1965); Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir, ¬emmü
men lâ ya£melü bi-£ilmih (nþr. Ahmed
Bezre, Dýmaþk 1990); Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-
Cevzî, ¬emmü’l-hevâß (nþr. Ahmed Ab-
düsselâm Atâ, Beyrut 1987); Ýbn Kayyim
el-Cevziyye, ¬emmü’l-¼ased ve ehlih
(nþr. A. H. Ali Abdülhamîd, Allan 1986);
Hâce Abdullah el-Herevî, ¬emmü’l-kelâm
ve ehlih (nþr. Ebû Câbir Abdullah b. Mu-
hammed el-Ensârî, Medine 1419/1998);
Ca‘fer b. Muhammed el-Firyâbî, Øýfatü’n-
nifâš ve ×emmü’l-münâfýš¢n (nþr. Mu-
hammed Abdülkadir Atâ, Beyrut 1985).
Bazý ahlâk kitaplarýnda kötülüklerin taný-
týmý ve eleþtirisinin yapýldýðý bölümlerin
baþlýðýnda zem kavramýnýn sýkça kullanýl-
dýðý görülür. Ýslâm ahlâk kültürünün buna
iliþkin en deðerli ve kapsamlý eseri olan Ý¼-
yâßü £ulûmi’d-dîn’de müellifin “Rub.u’l-
mühlikât” adýný verdiði, on bölümden olu-
þan III. cildin son altý bölümü “Öfke, Kin
ve Hasedin Zemmi”, “Dünyanýn Zemmi”,
“Cimrilik ve Mal Sevgisinin Zemmi”, “Mev-
ki Sevgisi ve Riyanýn Zemmi”, “Kibir ve Uc-
bün Zemmi”, “Gururun Zemmi” baþlýklarý-
ný taþýr.

lamak” anlamýnda masdar, bu þekilde kö-
tüleyici söz ve davranýþlarý ifade etmek
üzere isim olarak kullanýlýr; karþýtý medih-
tir. Ayný kökten türeyen mezemmet de
“yerme, yergi” mânasýna gelir. Kýnayýcý ve
ayýplayýcý sözler söyleyene zâmm, kýnanýp
yerilene mezmûm, zemîm, müzemmem
denir. Zem ve zâmm kelimelerine “ayýp,
kusur” mânasý da verilir. Genelde iyi huy-
lar ahlâk-ý hamîde, kötü huylar ahlâk-ý ze-
mîme diye nitelenir. “Hecv / hicâ”, “istih-
fâf”, “ayb” ve “ta‘yîb” masdarlarý da zem-
me yakýn anlamlar taþýr. Bununla birlikte
zem sadece sözlü yergi için kullanýlýrken
ayb ve ta‘yîbin hem sözlü hem fiilî yer-
giyi kapsadýðý belirtilir. Zem gibi sözle yer-
meyi ifade eden hiciv daha çok yergi ve
eleþtiri içerikli manzum eserler için kullaný-
lýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “.ayb”
md.; Lisânü’l-£Arab, “cmm” md.; Kåmus
Tercümesi, IV, 292-294; Dozy, I, 488-489;
Kadî Abdülcebbâr, s. 611, 699; Ýbn Sîde,
XI, 55-56).

Kur’ân-ý Kerîm’de zem kavramý mez-
mûm þeklinde üç âyette yer alýr; iki yer-
de günahkârlarýn âhirette ve Allah katýn-
daki durumu tasvir edilir (el-Ýsrâ 17/18,
22), bir yerde de insanlarýn dýþ görünüþe
bakarak yapacaklarý kýnamaya atýfta bu-
lunulur (el-Kalem 68/49). Hadislerde de
zem ve bazý türevleri kullanýlmýþtýr (Wen-
sinck, el-Mu£cem, “cmm” md.). Bir rivaye-
te göre Hz. Peygamber ashabýna þöyle de-
miþtir: “Allah’ýn, beni Kureyþ’in tel‘in ve
hakaretlerinden kurtarmasýna hayret et-
mez misiniz! Ýsmim ‘Muhammed’ (övül-
müþ) iken onlar bana ‘müzemmem’ (yeril-
miþ) diyorlardý” (Müsned, II, 244, 340, 369;
Buhârî, “Menâkýb”, 17; Nesâî, “Talâk”,
25). Gerek Kur’an’da gerekse hadislerde
zem yanýnda levm, suhriyye, lemz, ayb,
gýybet, nemîme gibi kýnama, alay, haka-
ret ve aþaðýlama ifade eden kavramlarla
insanlarý inciten, itibarlarýný zedeleyen, so-
nuçta toplumsal birliði ve dirliði bozan söz
ve davranýþlarýn eleþtirildiði görülür (me-
selâ bk. el-Mâide 5/54; el-Hucurât 49/11-
12; Müslim, “Cenâ,iz”, 100, “Birr”, 55). Öte
yandan birçok âyette inkârlarýný, günah ve
kötülüklerini ýsrarla sürdüren, din konu-
sunda müslümanlara husumet besleyen,
insanlara zarar veren kiþilerin ve topluluk-
larýn olumsuz sözleri ve davranýþlarýndan
örnekler verilmiþ, bunlar yerilip kýnanmýþ-
týr (meselâ bk. el-Mutaffifîn 83/1-17; el-
Fecr 89/17-26; el-Alak 96/6-19; el-Hüme-
ze 104/1-9; el-Mâûn 107/1-7).

Ahlâk kitaplarýnda zem kavramýnýn ge-
nellikle medihle birlikte ve iki baðlamda
kullanýldýðý görülür. Ýlkinde yerginin psiko-
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kân’ýn naklettiði bir rivayete göre Zemah-
þerî, insanlarýn kesik bacaðý sebebiyle ken-
disi hakkýnda yanlýþ bir düþünceye kapýl-
masýndan endiþe ettiðinden ayaðýnýn þid-
detli soðuktan donmasý yüzünden kesil-
diðine dair birçok kiþinin þahitliðini içeren
bir belge düzenlemiþtir (Vefeyât, V, 169).

Yaþadýðý dönemde Hârizm canlý bir ilim
ve kültür merkeziydi. Buna raðmen Ze-
mahþerî gerek sakatlýðý gerekse ailesinin
geçim sýkýntýsý çekmesi yüzünden babasý
tarafýndan terzilik mesleðine verildi; fakat
onun ilim tahsili hususundaki ýsrarý üze-
rine medreseye gönderildi. Vefatýndan bir-
kaç yýl öncesine kadar ilim tahsili ve icâ-
zet almak için çaba sarfetti. Gençlik yýlla-
rýndan itibaren Hârizm, Buhara ve Bað-
dat gibi ilim merkezlerinde birçok âlimin
derslerine katýldý. Ýlmî þahsiyetinin oluþ-
masýnda en büyük pay, lugat, nahiv, týp
gibi alanlarda döneminin en büyük âlim-
lerinden kabul edilen Mu‘tezile âlimi Ebû
Mudar Mahmûd b. Cerîr ed-Dabbî el-Ýsfa-
hânî’ye aittir. Hârizm’de Mu‘tezile mezhe-
binin görüþlerini yaydýðý söylenen Dabbî,
Zemahþerî’yi yetiþtirmesinin yanýnda ona
her türlü maddî ve mânevî yardýmda bu-
lunup bazý devlet adamlarýyla tanýþma-
sýna vesile oldu. Zemahþerî’nin Mu‘tezi-
le düþüncesiyle irtibatýný saðlayan iki ho-
casýndan daha söz edilmektedir. Bunlar
Zeydî-Mu‘tezilî müfessir, fýkýh ve kelâm
âlimi Hâkim el-Cüþemî ile (Ýbrâhim b. Ka-
sým, II, 892) kendisine kelâmda (usul) ho-
calýk, tefsirde öðrencilik yapan, son döne-
min en önemli Mu‘tezile kelâmcýsý kabul
edilen Rükneddin Ýbnü’l-Melâhimî’dir (Ab-
düsselâm b. Muhammed el-Enderesbânî,
s. 368; Taþköprizâde, II, 100; ayrýca bk. Ko-
loðlu, s. 49). Zemahþerî, Baðdat’ta Ebü’l-
Hasan Ali b. Muzaffer en-Nîsâbûrî ve Ebû
Nasr el-Ýsfahânî’den edebî ilimler, Ebü’l-
Hattâb Nasr b. Ahmed Ýbnü’l-Batir, Ebû
Sa‘d eþ-Þekkanî ve Ebû Mansûr Nasr el-
Hârisî’den hadis, Ebû Abdullah ed-Dâme-
ganî’den hadis ve fýkýh dersleri aldý. Mek-
ke’de Ebû Bekir Abdullah b. Talha el-Ya‘-
bürî’den Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ýný okudu;
Ebü’s-Saâdât Ýbnü’þ-Þecerî’den nahiv ve
edebiyat tahsil etti.

Talebe seçiminde ve icâzet verme hu-
susunda çok titiz davranan Zemahþerî Hâ-
rizm, Baðdat, Mekke gibi þehirlerde bir-
çok öðrenci yetiþtirdi. Bakkalî, Ali b. Mu-
hammed el-Ýmrânî el-Hârizmî, Âmir b.
Hasan es-Simsâr, Ebü’l-Mehâsin Ýsmâil
b. Abdullah et-Tavîlî, Ebû Sa‘d Ahmed b.
Mahmûd eþ-Þâþî ve Muvaffak b. Ahmed
el-Mekkî onun talebeleri arasýnda zikredi-
lebilir. Yakýn dostu ve hâmisi olan Mekke

Emîri Ebü’l-Hasan Ali (Uley) b. Îsâ b. Vehhâs
da Zemahþerî’ye hem hocalýk hem öðren-
cilik yaptý (Ýbnü’l-Kýftî, III, 268; Lane, s.
251). Zemahþerî Ebû Tâhir es-Silefî, Reþî-
düddin el-Vatvât, Ebû Tâhir el-Husûî ve
Zeyneb bint Þi‘râ gibi âlimlere de icâzet
verdi. Hadis rivayet ettiði bilinen Zemah-
þerî’den Ýbn Þehrâþûb gibi bazý Þiî âlim-
leri rivayette bulundu. Çaðdaþý Abdüsse-
lâm b. Muhammed el-Enderesbânî, Ze-
mahþerî’nin Hârizm’de hadis ilmini ihya
eden ilk kiþi olduðunu ve Irak’tan hadis ki-
taplarý getirtip insanlarý bunlarý okuma-
ya teþvik ettiðini, bu sayede hadis ilminin
bölgede yayýldýðýný söylemektedir (Fî Sîre-
ti’z-ZemaÅþerî, s. 379). Zehebî ve Ýbn Ha-
cer hadis rivayeti konusunda Zemahþe-
rî’yi “sâlih” olarak nitelendirmiþ, ancak in-
sanlarý i‘tizâlî fikirlere davet ettiði için onun
özellikle el-Keþþâf adlý tefsirine ihtiyatla
yaklaþýlmasý gerektiðine dikkat çekmiþler-
dir (Mîzânü’l-i£tidâl, IV, 78; Lisânü’l-Mîzân,
VI, 4). Hiç evlenmemiþ olduðu anlaþýlan Ze-
mahþerî, Selçuklu Veziri Nizâmülmülk’e
yazdýðý bir þiirde deðersiz kiþilerin yüksek
makamlara geçtiðinden þikâyette bulunup
kendisinin üstün meziyetlerinden dolayý lâ-
yýk olduðu makama getirilmesini istedi.
Fakat muhtemelen kendini çok övmesi ve
Mu‘tezilî olmakla iftihar etmesi gibi sebep-
lerle beklediði ilgiyi göremedi. Bunun üze-
rine Hârizm’den ayrýlýp Horasan’a gitti; ba-
zý devlet adamlarýyla görüþtü ve bir kaside-
sinde Mücîrüddevle el-Erdistânî’yi methet-
ti. Ardýndan Ýsfahan’a geçti; burada da Me-
likþah’ýn oðlu Muhammed’le yakýn iliþki ku-
rup onu öven þiirler yazdý.

Zemahþerî 512 (1118) yýlýnda þiddetli bir
hastalýða yakalandý. Bu sýrada gördüðü bir
rüya üzerine devlet adamlarýna bir daha
methiye yazmamaya, onlardan ihsan ve
makam talep etmemeye karar verdi. Sað-
lýðýna kavuþtuktan sonra Mekke’ye gitmek
üzere yola çýktý; Baðdat’a uðrayýp burada-
ki âlimlerle görüþtü, onlarýn derslerine ka-
týldý. Mekke’ye ulaþtýðýnda Emîr Îsâ b. Veh-
hâs tarafýndan karþýlandý. Bu arada Arap
yarýmadasýnýn birçok bölgesini dolaþtý. Se-
yahatleri esnasýnda Arap kabileleriyle ilgi-
lendi; Arapça’nýn incelikleri ve farklý lehçe-
leri hakkýnda geniþ bilgi edindi. Mekke’de
iki yýllýk ikametinin ardýndan Hârizm’e dön-
dü. Burada Hârizmþahlar Hükümdarý Kut-
büddin Hârizmþah ile oðlu Atsýz ona bü-
yük itibar gösterdi. Hârizm’e dönüþünden
on yýl kadar sonra tekrar Mekke’ye hare-
ket etti. Dýmaþk’a uðrayýp Tâcülmülûk Bö-
ri b. Tuðtegin ve oðlu Þemsülmülûk’le gö-
rüþtü; onlarý Bâtýnîler’e ve Haçlýlar’a karþý
mücadelelerinden dolayý övdü. Dýmaþk'ta

BÝBLÝYOGRAFYA :

Kåmus Tercümesi, IV, 292-294; R. Dozy, Supp-
lement aux dictionnaires arabes, Beyrouth 1968,
I, 488-489; Müsned, II, 244, 340, 369; Kadî Ab-
dülcebbâr, Þer¼u’l-U½ûli’l-Åamse, s. 611, 699;
Ýbn Hazm, Ahlâk ve Davranýþ Tarzlarý: Nefisler-
deki Ahlâkî Hastalýklarýn Tedavisi (trc. Musta-
fa Çaðrýcý), Ankara 2012, s. 40-41; Ýbn Sîde, el-
Mu¼kem ve’l-mu¼î¹ü’l-a£¾am (nþr. Mustafa Hi-
câzî – Abdülazîz Berhâm), Kahire 1419/1998, XI,
55-56; Râgýb el-Ýsfahânî, e×-¬erî£a ilâ mekârimi’þ-
þerî£a (nþr. Ebü’l-Yezîd el-Acemî), Kahire 1405/
1985, s. 277-278; Gazzâlî, Ý¼yâß, III, 289-293; Ma‘n
Tevfîk Dehhâm el-Hayâlî, el-Med¼ ve’×-×em fi’l-
Æurßâni’l-Kerîm, Beyrut 2006.

ÿMustafa Çaðrýcý

– —
ZEMAHÞERÎ

א������� ) )

Ebü’l-Kåsým Mahmûd b. Ömer
b. Muhammed el-Hârizmî

ez-Zemahþerî
(ö. 538/1144)

el-Keþþâf adlý tefsiri yanýnda
Arap dili ve edebiyatýna dair

çalýþmalarý ile tanýnan
çok yönlü Mu‘tezile âlimi.
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27 Receb 467 (18 Mart 1075) tarihinde
Hârizm bölgesinde Türkmenistan’ýn Taþa-
vuz (Daþoðuz, Taþauz) ili Köroðlu ilçesindeki
(Ýlmamedov, XX/2 [2011], s. 192) Zemah-
þer’de doðdu. Mekke’de Kâbe’ye mücâvir
olarak bulunduðundan “Cârullah”, mensup
bulunduðu bölgenin övünç kaynaðý sayýl-
dýðý için “Fahr-i Hârizm” lakaplarýyla anýlýr.
Zemahþerî’yi genelde Fars kökenli kabul
edenlerin yanýnda, özellikle yaþadýðý dö-
nemde Hârizm’deki nüfusun büyük çoðun-
luðunu Türkler’in oluþturmasýndan dolayý
Türk asýllý kabul edenler de vardýr. Bunun-
la birlikte Zemahþerî eserlerinin hemen ta-
mamýný Arapça kaleme almýþ, hatta eser-
leriyle bu dile hizmet etmeyi þeref say-
mýþtýr (el-Mufa½½al, I, 17-19). Þiirlerindeki
bazý ifadelerden onun dindar bir aileden
geldiði anlaþýlmaktadýr. Selçuklu Veziri Mü-
eyyidülmülk tarafýndan herhalde siyasî bir
sebeple hapse atýlan babasý ilim ve takvâ
sahibi bir mahalle imamý idi ve muhteme-
len hapiste iken vefat etmiþti; dedesi de
dindar bir kiþiydi (Zemahþerî, Dîvân, s.
270-275). Kaynaklarda Zemahþerî’nin bir
bacaðýnýn takma olduðu, bu yüzden uzun
elbise giydiði belirtilir. Onun topal kalma-
sýnýn sebebiyle ilgili olarak bir seyahat sý-
rasýnda þiddetli soðuktan ayaðýnýn don-
masý, damdan veya binek hayvanýndan
düþmesi, çocukluk yýllarýnda bir kuþun aya-
ðýný kopardýðý için annesinin bedduasýný al-
masý gibi olaylardan söz edilir. Ýbn Halli-
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