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ZERKEÞÎ, Þemseddin

hâkimiyeti altýnda bulunmasý hesaba ka-
týldýðýnda onun Türk asýllý bir âlim olma
ihtimali göz ardý edilmemelidir.

Zernûcî’nin vefat tarihiyle ilgili olarak da
kaynaklarda farklý bilgiler yer almaktadýr.
Serkîs onun VI. (XII.) yüzyýlda, Brockelmann
600’de (1203), Kehhâle 593 (1197) yýlýn-
dan önce hayatta bulunduðunu belirtir-
ken Baðdatlý Ýsmâil Paþa 610’da (1213)
öldüðünü kaydetmektedir. Ahmed Fuâd
el-Ehvânî ise vefat tarihini 591 (1195) diye
gösterir. Kefevî, Zernûcî’yi Hanefî âlimle-
rinin yirmi birinci tabakasý arasýnda say-
mýþtýr (vr. 144b). Wilhelm Ahlwardt’ýn bu
bilgiye dayanarak Zernûcî’nin 620 (1223)
yýlý civarýnda hayatta olabileceði yönünde-
ki kanaatini aktaran M. Plessner ve J. P.
Berkey asýl tarihin bundan biraz daha ön-
ce olmasý gerektiðini belirtirler (EI2 [Fr.],
XI, 501). Zernûcî’nin Ta£lîmü’l-müte£al-
lim’de zikrettiði Kadîhan (ö. 592/1196),
Burhâneddin el-Mergýnânî (ö. 593/1197)
gibi hocalarýnýn ve kendileriyle görüþtüðü-
nü bildirdiði âlimlerin vefat tarihleri dikka-
te alýndýðýnda onun VI. (XII.) yüzyýlýn so-
nunda veya VII. (XIII.) yüzyýlýn baþlarýnda
vefat ettiði ortaya çýkar. Yusuf Ziya Kavak-
cý, Zernûcî’yi Karahanlýlar devri Ýslâm hu-
kukçularý arasýnda sayar (XI ve XII. Asýr-
larda, s. 262). Ancak ölümünden sonra fý-
kýhçýlýðýndan ziyade eðitimci yönüyle ün ka-
zanmýþtýr. Zernûcî’nin öðrenimi hakkýn-
da bilgi bulunmamakla birlikte günümü-
ze ulaþmýþ tek eseri olan Ta£lîmü’l-mü-
te£allim onun yetiþmiþliðini ve ilgilendi-
ði konulara vukufunu gösterir. Bu eserde
Hz. Ali, Abdullah b. Abbas, Ca‘fer es-Sâ-
dýk, Ýmam Buhârî gibi mezheplerin teþek-
külünden önce yaþayanlar dýþýnda ken-
dilerinden nakilde bulunduðu âlimlerin
tamamýna yakýný Hanefî fukahasýndan-
dýr. Bunlar arasýnda Ýmamzâde diye taný-
nan Rüknülislâm Muhammed b. Ebû Be-
kir, Þerefeddin Ömer b. Muhammed el-
Akýlî, Hammâd b. Ýbrâhim, Ebû Bekir el-
Kâsânî, Kadîhan, Burhâneddin el-Mergý-
nânî, Muhammed b. Yûsuf el-Ferganî, Ra-
dýyyüddin en-Nîsâbûrî (Müeyyed b. Mu-
hammed b. Ali et-Tûsî [a.g.e., a.y.]), Sedî-
düddin eþ-Þîrâzî gibi hocalarý da vardýr.

Zernûcî’nin tam adý Ta£lîmü’l-müte£al-
lim ¹arîša’t-te£allüm olan kitabýndan baþ-
ka eserinin bulunmadýðý, kendisinin bu
eserle þöhret kazandýðý anlaþýlmaktadýr.
Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki (Kasîde-
cizâde Süleyman Sýrrý, nr. 434/081) kayýt
fiþlerinde el-Menhecü’l-ma£lûm fî ün-
mûzeci’l-£ulûm adlý bir eser Zernûcî’ye
nisbet edilirse de gerek bu eserde gerek-
se diðer kaynaklarda bunu doðrulayan bir

bilgi bulunmamaktadýr (Tütüncü, s. 44).
Zernûcî’nin, eserinde hocasý Mergýnânî’yi
“rahimehullah” diye anmasý (s. 57, 95, 109)
eserini hocasýnýn vefat tarihi olan 593’ten
(1197) sonra yazdýðýný gösterir. Theodora
M. Abel ve Gustave E. von Grunebaum bu
tarihi 599 (1203) diye vermiþlerdir. Kitap
eðitim alanýndaki boþluðu doldurmasý, ha-
cimli olmamasý ve akýcý üslûbu sayesin-
de ün kazanmýþ ve elden ele dolaþmýþtýr.
Nüshalarýnýn ve þerhlerinin çokluðu, ayrý-
ca defalarca basýlmasý onun eðitim ve öð-
retimde devamlý yararlanýlan bir el kitabý
olduðunu ortaya koyar. Nitekim Ta£lîmü’l-
müte£allim’e þerh yazanlar eserin bilhas-
sa öðrenciler tarafýndan büyük ilgi gör-
düðünü belirtmiþler (Ýbrâhim b. Ýsmâil, s.
2; Ýsmâil b. Osman b. Bekir Osmanpazarî,
s. 2), eser 1908’de II. Meþrutiyet’in ilânýn-
dan sonra Osmanlý medreselerinde de ders
kitabý olarak okutulmuþtur. Gerek eðitim
kurumlarýnda gerekse halk arasýnda rað-
bet görmesinin bir sebebi de eserde ilk
devir Ýslâm âlimlerinin eðitim konularýn-
daki hakîmane sözlerinin ve þiirlerinin se-
çilip bir araya getirilmesidir. Ta£lîmü’l-
müte£allim’de öðrencilerin ilim uðrunda
gayret sarfettiði halde yeterince baþarýlý
olamadýðý, bu hususta yöntem hatasý yap-
týklarý için gayelerine ulaþamadýklarý belir-
tilir. Zernûcî, onlara hatalarýný anlatmak

ilâ me×hebi’l-Ýmâm A¼med b. ¥anbel (nþr. Ab-
dullah b. Abdülmuhsin et-Türkî), Beyrut 1401/
1981, s. 419; Sâlih b. Abdülazîz Ýbn Useymîn, Tes-
hîlü’s-sâbile li-mürîdi ma£rifeti’l-¥anâbile (nþr.
Bekir b. Abdullah Ebû Zeyd), Beyrut 1421/2000,
II, 1158-1159; Bekir b. Abdullah Ebû Zeyd, £Ule-
mâ ßü’l-¥anâbile, Cidde 1422, s. 277; Abdullah
b. Muhammed b. Ahmed et-Tarîký, Mu£cemü mu-
½annefâti’l-¥anâbile, Riyad 1422/2001, IV, 163-
166; Abdullah Muhammed el-Habeþî, Câmi £u’þ-
þürû¼ ve’l-¼avâþî, Ebûzabî 1425/2004, III, 1593,
2123; Abdülmelik b. Abdullah b. Dehîþ, el-Men-
hecü’l-fýšhiyyü’l-£âm li-£ulemâßi’l-¥anâbile ve
mu½¹ala¼âtihim fî müßellefâtihim, Mekke 1428/
2007, s. 307, 310-311, 429-430, 573.
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(ö. VI./XII. yüzyýlýn sonlarý)

Hanefî fýkýh âlimi, eðitimci.
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Tam adý ve hayatýna dair fazla bilgi yok-
tur; Burhâneddin ve Burhânülislâm lakap-
larýyla anýlýr. Hediyyetü’l-£ârifîn’de (I, 13)
Ýbrâhim ez-Zernûcî ismi verilse de bu bil-
ginin doðruluðu kuþkuludur. Doðum yeri
olduðu sanýlan ve I-XV. yüzyýllarda mev-
cut olduðu bilinen Zernûc (Zernuk / Zürnuk),
bugünkü Kazakistan’ýn güneyinde Kýzýlkum
ilçesinin Mayakum köyünden kuzeye doð-
ru 5 km. uzaklýkta bulunmaktaydý. Zernû-
cî’nin milliyeti hakkýnda da farklý görüþler
vardýr. M. Plessner, Encyclopedie de l’Is-
lam’ýn birinci edisyonunda (IV, 1287-1288)
onu bir Arap filozofu diye tanýtsa da bu
bilgiyi hangi kaynaða dayandýrdýðýný bil-
dirmez. Ayný ansiklopedinin ikinci edisyo-
nundaki maddede (EI2 [Fr.], XI, 501) yine
kaynak gösterilmeden Zernûcî’nin muhte-
melen Doðu Ýran asýllý olduðu ileri sürül-
müþtür. Batýlý araþtýrmacýlarýn eserlerini
Arapça yazan müslüman âlimlere Arap de-
me alýþkanlýklarý dikkate alýndýðýnda bu
yöndeki bilgiyi ihtiyatla karþýlamak gere-
kir. O devirlerde Ýslâm ülkelerinin eðitim
dili genellikle Arapça idi ve Zernûcî’nin bu
dili iyi bilmesi, bu dilde eser yazmasý onun
Arap olduðunu göstermez. Yaþadýðý bölge-
nin Türk yurdu olmasý ve o dönemde Türk

Zernûcî’nin Ta£lîmü’l-müte£allim ¹arîša’t-te£allüm adlý ese-

rinin son sayfasý (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 2271)
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ve üslûpla yazýlmasýnýn etkisi büyüktür.
Muhtasar oluþu, yeri geldikçe âyet ve ha-
dislerin yanýnda meþhur âlimlerden ve
edebiyatçýlardan vecizeler, hikâyeler, þiir-
ler aktarýlmasý esere hem zenginlik kazan-
dýrmýþ hem de ilgi çekici olmasýný saðla-
mýþtýr. Ta£lîmü’l-müte£allim bu tür özel-
likleriyle Ýbn Sahnûn’un (ö. 256/870) Âdâ-
bü’l-mu£allimîn ve Kabisî’nin (ö. 403/
1012) er-Risâletü’l-mufa½½ýla li-a¼vâli’l-
müte£allimîn ve a¼kâmi’l-mu£allimîn
ve’l-müte£allimîn adlý eserleriyle birlikte
tamamen eðitim öðretim konularýný içe-
ren ve Ýslâm eðitim tarihinde iz býrakan
birkaç eserden biri, hatta Hitti’ye göre en
tanýnmýþýdýr (Ýslâm Tarihi, II, 629-630). Öte
yandan eser hurafelerle ilgili bazý bilgiler
içermesi bakýmýndan eleþtirilmiþtir (Meh-
med Fuâd el-Ehvânî, s. 221-239). Ancak
dönemin halk kültürüne ýþýk tutmasý yö-
nünden bu tür bilgiler de önemli sayýla-
bilir.

Birçok yazma nüshasý bulunan Ta£lî-
mü’l-müte£allim’in (Brockelmann, GAL,
I, 462; Suppl., I, 837) Ýslâm ve Batý ülke-
lerinde çeþitli baskýlarý yapýlmýþ (Serkis, I,
969; Ta£lîmü’l-müte£allim, nþr. Mustafa
Âþûr, neþredenin giriþi, s. 15), önce bir gi-
riþ ve notlarla birlikte Mustafa Âþûr ta-
rafýndan yayýmlanmýþ (bk. bibl.), ardýn-
dan Salâh Muhammed el-Haymî ve Nezîr
Hamdân eserin tahkikli neþrini yapmýþtýr
(Beyrut-Dýmaþk 1407/1987). Ta£lîmü’l-mü-
te£allim Adrianus Relandus tarafýndan La-
tince’ye çevrilmiþtir (nþr. Carl Paul Caspari,
Leipzig 1838). Theodora M. Abel ve Gusta-
ve E. von Grunebaum’un Ýngilizce’ye (New
York 1947), Olga Kattan’ýn Ýspanyolca’ya
(Madrid 1991) tercüme ettiði eserin Türk-
çe tercümelerinden bazýlarý þunlardýr: Ýr-
þâdü’t-tâlibîn fî Ta‘lîmi’l-müteallim (trc.
Abdülmecîd b. Nasûh b. Ýsrâil, bk. Keþ-
fü’¾-¾unûn, I, 425); Tefhîmü’l-muallim
(trc. Ahmed Lutfî Efendi, bk. Osmanlý Mü-
ellifleri, III, 136-137); Din Öðrencilerine
Rehber (trc. Mustafa Özcan, Ýstanbul
1966); Talim Müteallim: Ýlim Öðrenme
Adabý (trc. Birecikli Abdullah Naim Þe-
ner, Ýstanbul 1979, þiirler tercüme edilme-
miþtir); Ta‘lîmü’l-müteallim: Ýslâm’da
Eðitim Öðretim Metodu (Yunus Vehbi
Yavuz, Ýstanbul 1980, 2003, 2006); Ýs-
lâm’da Eðitim Öðretim Metodu (Sey-
fettin Oðuz, Ýstanbul, ts. [Furkan Yayýnla-
rý]). Mehmet S. Hatipoðlu da eserin Türk-
çe bir özetini yayýmlamýþtýr (Eðitim Hare-
ketleri Dergisi, IX/107-108 [Ankara 1963],
s. 25-30). Ta£lîmü’l-müte£allim’in birçok
þerhi bulunmaktadýr. Bilindiði kadarýyla
bunlarýn ilki Ýbrâhim b. Ýsmâil tarafýndan

Þer¼u Ta£lîmi’l-müte£allim adýyla III. Mu-
rad zamanýnda yapýlmýþ ve 996’da (1588)
tamamlanmýþtýr. Eserin en çok tanýnan
þerhi ise Ýsmâil b. Osman b. Bekir Osman-
pazarî’ye ait Tefhîmü’l-mütefehhim £alâ
Ta£lîmi’l-müte£allim baþlýklý çalýþmadýr.
Bu þerhler hem ayrý ayrý (Ýstanbul 1301,
1306) hem de bir arada (Ýstanbul 1306,
1318, 1319) basýlmýþtýr (diðer bazý þerhler
için bk. Tütüncü, s. 93-98). Mehmet Tü-
tüncü eser üzerine bir doktora (1984), Ha-
yati Tetik yüksek lisans (1991, MÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü) tezi hazýrlamýþtýr (bk.
bibl.).
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Kur’an’da ve hadislerde
çok küçük nesneleri ve en basit 
davranýþlarý ifade eden kavram;

atom anlamýnda bir terim.
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Sözlükte “saçmak, yaymak, daðýtmak”
anlamýndaki cerr veya cer’ kökünden tü-
reyen zerre son derece küçük nesneleri
ifade eder. Nitekim 100 tanesi yaklaþýk bir
arpa aðýrlýðýnda olan ve toz gibi çabucak
etrafa daðýlan çok küçük karýncalara, yi-

ve kolay öðrenmenin yollarýný göstermek
amacýyla kitaplarda gördüðü, ilim ve hik-
met sahiplerinden öðrendiði bilgilerden
yararlanýp eseri yazdýðýný, bu sebeple kita-
ba Ta£lîmü’l-müte£allim ¹arîša’t-te£al-
lüm adýný verdiðini ifade eder. Belirtilen
özellikleri dikkate alýnarak eserin bilhassa
öðrenme psikolojisi açýsýndan önem taþý-
dýðý söylenebilir.

On üç bölüm halinde düzenlenen Ta£lî-
mü’l-müte£allim’in ilk bölümünde ilmin
mahiyeti ve üstünlüðüne dikkat çekilir; her
müslümanýn bulunduðu konumun gerek-
tirdiði bilgileri elde etmesinin farz olduðu
belirtilir. Ýlmin niyetle alâkasýnýn anlatýldý-
ðý ikinci bölümde öðrencinin Allah’ýn rýza-
sýna kavuþmak, öðrenme ve öðretme ni-
yetiyle tahsile baþlamasýnýn lüzumuna iþa-
ret edilir. Üçüncü bölümde ders, hoca ve
arkadaþ seçimiyle ilim yolunda sebat et-
menin gerekliliði vurgulanýr. Öðrencinin is-
tediði alaný seçmede özgür sayýldýðý belir-
tilerek seçim yaparken dikkate alýnmasý
istenen ölçülerden bahsedilir. Dördüncü
bölümde ilme, hocaya ve kitaba saygý an-
latýlmakta, beþinci bölümde derse devam
etmenin önemine ve eðitimde süreklilik
ilkesine vurgu yapýlmakta, verimli ders ça-
lýþma yollarý üzerinde durulmaktadýr. Al-
týncý ve yedinci bölümler derse baþlama
zamaný, derslerin miktarý, tertibi ve baþa-
rýnýn yöntemleriyle ilgilidir. Sekizinci bö-
lümde hayat boyu öðrenme ilkesi ve ders
çalýþmanýn verimli olduðu vakitler, doku-
zuncu bölümde hocanýn öðrencisine sev-
gi ve þefkati, onuncu bölümde öðrencinin
hocalarýndan yararlanmasýnýn yollarý, on bi-
rinci bölümde öðrencinin baþarýsýný olum-
suz yönde etkileyen kötü huylar ve alýþ-
kanlýklar ele alýnýr. On ikinci bölümde hâ-
fýzayý güçlendiren veya unutkanlýða yol
açan durumlardan bahsedilir; bu hususta
yararlý olacak besinler tavsiye edilir. Ese-
rin son bölümünde rýzkýn, ömür ve saðlý-
ðýn artmasýna veya azalmasýna sebep olan
durumlarý bilmenin yetiþkinler yanýnda öð-
renciler için de gereði belirtilir.

Zernûcî, eserinde eðitim metotlarýndan
sistematik bir þekilde bahsetmemekle be-
raber yeri geldikçe soru-cevap, anlatým,
problem çözme gibi bazý didaktik metot-
lara iþaret eder; dersi bizzat hocalardan
dinleyip öðrenmenin önemi üzerinde du-
rur. Öðrencinin hocalarýndan aldýðý bilgi-
leri tekrar etmesini gerekli görmekle bir-
likte kuru ezberciliði eleþtirir; soru-cevap
ve tartýþma yöntemlerinin yararýna dik-
kat çeker. Ta£lîmü’l-müte£allim’in asýr-
larca geniþ raðbet görmesinde, okuyucu-
nun kolaylýkla faydalanabileceði bir usul
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