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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.
˜ ™

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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þur. Ýslâm âlim ve düþünürleri II. (VIII.) yüz-
yýlda baþlayan tercüme faaliyetleri esna-
sýnda karþýlaþtýklarý bu konudaki fikirleri
kendi düþünce dünyalarýna nakletmekle
birlikte atomculuða Ýslâm’ýn evren ve ya-
ratma tasavvurunu destekleyen bir an-
lam kazandýrmýþ, böylece kendi teolojik
zeminlerini saðlamlaþtýrmayý ve materya-
list gruplara cevap vermeyi amaçlamýþlar-
dýr. Eþ‘arî, Ýslâm düþüncesinin ilk devrinde
müslümanlar tarafýndan en küçük maddî
unsuru ifade etmek için kullanýlan terim-
leri “el-cüz’ ellezî lâ yetecezze’, el-cüz’ü’l-
vâhid, el-cevherü’l-vâhid, cüz ve cevher”
þeklinde sýralar (Mašålât, s. 59, 293, 304).
Bazý terminolojik benzerlikler bir yana ke-
lâm âlimleri, hareket noktasý ve sonuçlarý
bakýmýndan Grek atomculuðundan olduk-
ça farklý bir teori üretmiþlerdir ve sonuç-
ta atomculuk özellikle kelâmî düþüncenin
gözde konularýndan biri haline gelmiþtir
(bk. CEVHER).

Modern Arapça’da da atom karþýlýðýn-
da genellikle zerre kullanýlmaktadýr. Nite-
kim Ýslâm atomculuðu hakkýnda kuþatý-
cý bir araþtýrmayý içeren Shlomo Pines’in
Beiträge zur islamischen Atomenleh-
re adlý doktora tezi Ebû Rîde tarafýndan
Me×hebü’×-×erre £inde’l-müslimîn adýy-
la Arapça’ya çevrilmiþtir (Kahire 1365). Mü-
nâ Ahmed Ebû Zeyd ayný konuyu et-Ta-
½avvurü’×-×errî fi’l-fikri’l-felsefî el-Ýslâ-
mî adýndaki çalýþmasýnda ele almýþtýr (Bey-
rut 1414/1994). Felsefe tarihinde Demok-
ritos atomculuðunun etkilerini inceleyen
Ali Sâmî en-Neþþâr, Ali Abdülmu‘tî Mu-
hammed ve Muhammed Abbûdî Ýbrâhim
eserlerini Dimošri¹us: Feylesûfü’×-×er-
re ve e¦eruhû fi'l-fikri'l-felsefî adýyla ya-
yýmlamýþlardýr (Ýskenderiye 1972). Modern
Arapça’da zerre yerine Ýslâm düþüncesi-
nin klasik kaynaklarýnda “el-cevherü’l-ferd,
el-cevherü’l-vâhid, el-cüz’ü’l-vâhid, el-cüz’
ellezî lâ yetecezze’” gibi tabirler geçer.
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Edebiyat, tarih ve tasavvuf alanýndaki
çalýþmalarýyla tanýnan Ýranlý bilim adamý.
˜ ™

19 Mart 1923’te Burûcird’de doðdu. Ýlk
ve orta öðreniminden sonra bu þehirde
baþladýðý lise öðrenimini Tahran’da ta-
mamladý. Bu arada babasýnýn teþvikiyle
Arapça öðrendi; fýkýh, hadis, tefsir, ke-
lâm gibi dinî ilimleri tahsil etti. Ayrýca ilgi
duyduðu tarih, felsefe ve edebiyat kitap-
larý okuyarak kendini yetiþtirmeye çalýþtý.
1941’de Tahran Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’ne kayýt yaptýrdýysa da babasýnýn is-
teði üzerine Burûcird’e dönmek zorunda
kaldý. Bir süre Hürremâbâd ve Burûcird’-
de lise öðretmenliði yaptý; tarih, coðrafya,
Ýran edebiyatý, Arapça, felsefe, yabancý
dil, matematik, fizik, ilâhiyat gibi pek çok
alanda ders verdi. 1945’te yeniden Tahran
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve
Edebiyatý Bölümü’ne girdi. 1948’deki me-
zuniyetinin ardýndan ayný bölümde dokto-
ra yapmaya baþladý. Üniversite tahsili sý-
rasýnda Tahran’daki çeþitli liselerde öðret-
menlik yaptý. Dönemin en tanýnmýþ ilim
adamlarýndan Bedîüzzaman Fürûzanfer’in
danýþmanlýðýnda hazýrladýðý Našdü’þ-Þi£r,
TârîÅ ve U½ûl-i Ân adlý teziyle 1955’te
edebiyat doktoru unvanýný aldý. Tahran’-
daki eðitimi sýrasýnda Þeyh Ebü’l-Hasan-ý
Þa‘rânî’nin sohbetlerine katýlarak Ýslâm fel-
sefesi konusundaki bilgisini arttýrdý. Arap-
ça, Fransýzca ve Ýngilizce yanýnda II. Dün-
ya Savaþý yýllarýnda Ýtalyanca ve Almanca
öðrenmeye çalýþtý. 1956’da Tahran Üniver-
sitesi Aklî ve Naklî Bilimler Fakültesi’ne
doçent olarak tayin edildi. Burada Ýslâm
tarihi, dinler ve mezhepler tarihi, tasav-
vuf ve bilim tarihi konularýnda dersler ver-
di. 1960’ta profesör oldu. Bir yandan Tah-
ran Yüksek Öðretmen Okulu ve Dramatik
Sanatlar Fakültesi’nde derslere girerken
bir yandan da Fars dili ve edebiyatý dok-
tora programlarýnda öðrenci yetiþtirdi.

ne pencereden süzülen ýþýk hüzmelerinde
görülen toz parçacýklarýna da zerre denil-
miþtir (Lisânü’l-£Arab, “crr” md.; Kåmus
Tercümesi, II, 342). Kur’ân-ý Kerîm’de otuz
yerde geçen (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“crr” md.) zürriyyet kelimesiyle sahâbe-
den Cündeb b. Cünâde el-Gýfârî’nin laka-
býnýn da (Ebû Zer) bu kelimeden geldi-
ði bildirilir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât,
“crr”, “cr,e” md.leri; Lisânü’l-£Arab, “crr”
md.; Kåmus Tercümesi, II, 342-343). Mo-
dern Arapça’da zerre eski ve yeni fizik-
teki mânasýyla atom karþýlýðýnda kullanýl-
maktadýr (Cemîl Salîbâ, I, 588; Çanký, I,
249).

Zerre kelimesi Kur’an’da yedi âyette
ilâhî sýfatlarýn yetkinliðini ifade eder. Bu
âyetlerde Allah’ýn hiç kimseye zerre kadar
haksýzlýk etmeyeceði (en-Nisâ 4/40), gök-
lerde ve yerde zerre miktarý bir þeyin bile
O’ndan gizli kalamayacaðý (Yûnus 10/61;
es-Sebe’ 34/3), müþriklerin tanrý saydýðý
putlarýn göklerde ve yerde zerre aðýrlýðýn-
ca bir deðere sahip olmadýðý (es-Sebe’ 34/
22), bu dünyada zerre miktarý iyilik veya
kötülük yapanlarýn bunun karþýlýðýný göre-
cekleri (ez-Zilzâl 99/7-8) belirtilir. Bu þe-
kilde Kur’an’da Allah’ýn adaletinin mutlak-
lýðý, O’nun inâyet ve kemalinin hiçbir var-
lýðý dýþarýda býrakmayacak biçimde mad-
denin en son unsuruna kadar etkili oldu-
ðu dile getirilir. Müfessirler zerre ile belir-
tilen küçüklüðün de izâfî olduðunu, insa-
nýn zerre olarak adlandýrdýðýnýn içinde bi-
le topyekün bir âlemin bulunabileceðini
dile getirmiþlerdir. Buna göre zerre insa-
na sorumlu tutulacaðý davranýþlarýn asga-
ri derecesini bildirmek üzere kullanýlmýþ
ve onun duyu organlarýnýn algýlayabileceði
en küçük ölçü diye ifade edilmiþtir (Âlûsî,
XXX, 211-212; Elmalýlý, IX, 6012-6013).
Zerre kelimesi hadislerde de âyetlerdeki
baðlamýna uygun biçimde kullanýlmýþtýr.
Hemen bütün hadis mecmualarýnda yer
alan bir rivayete göre (Wensinck, el-Mu£-
cem, “crr” md.) Hz. Peygamber kalbinde
zerre aðýrlýðýnca imaný olan kimsenin cen-
nete gireceðini bildirmiþtir. Abdullah b. Ab-
bas Kur’an’daki zerre kavramýný açýklar-
ken, “Elini topraða sürüp kaldýrdýðýn va-
kit topraktan eline yapýþan her bir toz par-
çasý bir miskal zerredir” demiþtir (Fahred-
din er-Râzî, XXXII, 58).

Kâinatýn atomlardan meydana geldiði
düþüncesi eski Yunan filozoflarý Leukippus
ve Demokritos’a kadar uzanmaktadýr. Bu-
na göre evren sayý ve zaman bakýmýndan
sonsuz; þekil, hareket ve konum bakýmýn-
dan ise birbirinden farklý atomlardan olu-
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