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MAM 3ÂF Î ’N N EDEBÎ K 3 L 9 ÜZER NE
Tacettin Uzun*

âfiî mezhebinin kurucusu olarak tan nan 1mam 2âfiî , Arap Dili ve Edebiyat ’nda da otorite kabul edilen bir zatt r. O, Arap dilini çok iyi biliyor, çok iyi konu-uyordu. Büyük -airlerin tarihe mal olmu- -iirlerini belleyip gelecek nesiller için aktar yordu. Kendisi de -airdi ve -iiri, -iir söylemi- olmak için söylemiyordu. Ders ve öLüt
vermek için -iir söylüyordu. Biz bu çal -mam zda, 1mam 2âfiî ’nin, fakihlik yönünü
deLil de, onun dilci ve edebiyatç yönünü ele almak istiyoruz.
As l ad Muhammed b. 1drîs olan e--2âfiî , 150/767 y l nda Gazze’de doLdu.1
Çok küçük ya-ta annesi taraf ndan Mekke’ye götürüldü. 1lk tahsilini Mekke’de yapt ktan sonra fasîh Arapça’y öLrenmek için Huzeyl2 kabilesinin aras na kat ld . Bu konuda kendisi -öyle der: “Ben Mekke’den çöldeki Huzeyl kabilesine gittim. Onlar n dil,
-ive ve âdetlerini öLrendim. Çünkü Huzeyl kabilesi, Araplar n en fasih konu-an kabilelerinden birisiydi. Aralar nda ya-ad L mdan, nereye gitseler onlarla birlikte gider,

*

Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi 1lahiyat Fakültesi. tacuzun @ yahoo.com
2emsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osman ez-Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nubelâ’ tah: /uayb el-Arnaût,
Beyrut, 1402/1982, Muessesetu’r-risâle, X/5; Burhânuddîn 1brâhîm b. ‘Ali b. Muhammed b. Ferhûn elYa’murî, ed-Dîbâcu’l-muzheb fî ma’rifeti a’yâni ‘ulemâi’l-mezheb, Beyrut, Dâru’l-Kutubi’l-‘ lmiyye, s.227
2
Huzeyl (Benî Huzeyl): Adnanîlere mensup, -airleriyle ünlü bir Arap kabilesidir. Mekke ve Taif civar ndaki
daLl k bölgede ya-ayan Benî Huzeyl, mîlâdî VI. yüzy l n büyük Arap kabilelerinden biridir ve Mudarîlerin,
1lyas b. Mudar’ n annesine nispetle, Hindif denilen kolundand r. Kabile boyuna ad n veren Huzeyl’in
nesebi Adnan’a kadar uzan r.
Benî Huzeyl Arap kabileleri aras nda -airleriyle ün yapm -t r. Hassân b. Sabit (Öl.54/674) en iyi -airlerin
Huzeyl’den ç kt L n , 1bn Sellâm el-Cumahî (Öl.232/846) de en iyi Huzelî -airin tart -mas z Ebu Zueyb
olduLunu söylemi-tir. 1bn Hazm bu kabileden yetmi-ten fazla -air yeti-tiLinden bahseder ve en ünlülerinin adlar n sayar.
Arap dilci ve nahivcileri, nadir birkaç kabilenin yan s ra bu kabilenin dilini de, fasih ve güvenilir bulmu-lar,
-iirlerini örnek olarak zikretmi-lerdir. Genel kanaate göre klâsik Arapça’n n esas unsurlar n , Medîne
yak nlar ndan Hîre’nin kuzeyine ve Mekke’nin biraz güneyinden Bahreyn körfezine çekilecek iki hat aras nda kalan bölgede ya-am - Kays, Temîm, Huzeyl, Tay ve Kurey- kabilelerinin lehçeleri vermi-tir. Lugat
âlimleri, dil çal -malar için seçtikleri baz bedevî kabilelerinin yan nda Benî Huzeyl’in yurduna da giderlerdi. Huzeylli -airlerin -iirlerine özel bir önem verilmi- ve bunlar dil çal -malar n n ba- ndan itibaren
rivayet edilmi-tir. 2iir ravîlerinin büyüklerinden olan Ebu Saîd es-Sukkerî (Ö.275/888) bu -airlerin -iirlerini Dîvanu -u’arâi Huzeyl adl bir dîvanda toplam - ve -erhetmi-tir. Ayn kitap yeniden baz deLi-iklik
ve ilavelerle Dîvanu’l- Huzeliyyîn ad alt nda ne-redilmi-tir. Eserde Huzeyl’e mensup 120 -aire ait 380
parça -iir yer almaktad r.(Nasuhi Ünal Karaarslan, Hüzeyl (Benî Hüzeyl), Türkiye Diyanet Vakf 1slam Ansiklopedisi, 1stanbul, 1999, XIX/70-72).
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konaklad klar yerde de konaklard m. Mekke’ye dönünce -iir, haber ve eyyâm- Arab’
(Araplar n yapt klar sava-lar ) anlatmaya ba-lad m.”3
Anla- ld L üzere, 1mam 2âfiî ’nin Arap -iirinin aktar lmas nda büyük hizmeti
olmu-tur.
Araplar n -iir, hutbe ve edebî eserlerinden ezberledikleri d - nda, sadece
Huzeyllilerin on bin beytini ezberlemi-ti.4
2âfiî , e--2enfera'n n5 (Öl. Yakla- k mîlâdî, 525) -iirlerini rivayet etmi-ti. VerdiLi
örnekler, çoLunlukla et-Tufeyl el-"anevî'nin (Öl. Yakla- k mîlâdî 610)6 -iirlerindendi.
el-Asma’î (Öl.216/831)7 -öyle der: “e--2enferâ’n n -iirlerini, Mekke’de, 2âfiî
’den okudum.”8
Abdulmelik b. Hi-am (Öl.213/827)9: “2âfiî dilde otoriteydi”10, “2afii’nin dili, çekici ve büyüleyiciydi.”11 demi-tir. Ahmed b. Hanbel (Öl.240/855) de bu konuda: “2âfiî
, insanlar n en fasihiydi”12 ifadesini kullanm -t r. Abdulmelik b. Hi-am’ n söylediLi -u
söz de onun, gerçekten dilde otorite olduLunun delilidir: “2âfiî ’yle pek çok sohbet
ve konu-mam z olmu-tur. Ancak onun konu-malar nda hiç lahn13 olmazd .”14 Yunus
b. ‘Abdula’lâ (Öl.264/877)15 da: “2âfiî ’nin sözleri -eker gibiydi. Onun konu-mas nda
tatl l k, belaLat güzelliLi ve fesahat mükemmelliLi vard ”16 demi-tir. 2u söz de elCâh z'a(255/868) aittir: “1limde temayüz eden seçkin ki-ilerin kitaplar n inceledim.
el-Muttalibî (2âfiî ) den daha iyi yazan n görmedim. Sanki onun sözleri, inci taneleri
gibiydi.”17 Yunus b. Habîb (182/798)18, 2âfiî hakk nda: “Onun dili, kitaplar ndan daha
3

1bn Ferhûn, s.228
Muhammed Abdulmun’im Hafâcî’nin önsözü, Dîvanu’G-/afi’î habri’l-umme ve imâmi’l-eimme, Beyrut,
‘Âlemu’l-kutub, s.40
5
e--2enferâ: ‘Amr b. Mâlik. Cahiliye dönemi -airidir. Yemenlidir. 1kinci tabaka büyük -airlerdendir.
Lâmiyyetu’l-‘Arab adl -iir onundur (Hayruddîn ez-Ziriklî, el-A’lâm, Beyrut, 1980, Dâru’l-‘ lm li’l-melâyîn
V/85).
6
Tufeyl el-"anevî: Tufeyl b. ‘Avf b. Ka’b. Cahiliye -airidir. Atlar en iyi niteleyen Arap -airidir. Küçük bir -iir
divan vard r. (ez-Ziriklî, III/228).
7
el-Asma’î: ‘Abdulmelik b. Kureyb b. ‘Ali b Asma’. Arap lugatçilerinin me-hurlar ndand r. 2iir ve buldân
(belde ve ülkeleri) çok iyi bilenlerdendi. Bâdiyeleri dola- p bedevîlerin dilini ve onlar n bildiklerini ezberlemi-ti. el-Ahfe-: “2iiri el-Asma’î’den daha iyi bilen birisini görmedik” demi-tir. 2iirlerini toplad L elAsma’iyyât adl -iir kitab me-hurdur. Bundan ba-ka pek çok eseri vard r (Ebu’l-Berekât Kemâluddîn
Abdurrahmân b. Muhammed el-Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ’, tah. Muhammed Ebu’l-Fadl 1brâhîm, Kahire,
Dâru nehdati M sr, s.112; ez-Ziriklî, IV/162).
8
‘Abdurrahmân Celâluddîn es-Suyûtî, el-Muzhir fî ‘ulûmi’l-luRati ve envâ’Lhâ, 2erh: Muhammed Ahmed
Câdelmevlâ, ‘Ali Muhammed el-Becâvî, Muhammed Ebu’l-Fadl 1brâhîm, Dâru’l-cîl, I/160.
9
1bn Hi-âm: ‘Abdulmelik b. Hi-âm. Tarih, ensâb, dil ve ahbâr âlimiydi. En me-hur kitab , es-Sîretu’nnebeviyye’dir. (ez-Ziriklî, IV/166).
10
1bn Ferhûn, s.229
11
Hafâcî, s.56
12
ez-Zehebî, X/47.
13
Lahn: Konu-urken veya okurken, ki-inin yapt L nahiv hatas . Bu, i’rabda veya cümledeki kelimelerin dil
kaidelerine ayk r olarak s ralanmas -eklinde olabilir. Ayr ca lahn, lâf zlar telaffuz ederken de olabilir.
El-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-muhît, Beyrut, 1413/1993, s.1587; Mecdî Vehbe-Kâmil el-Muhendis,
Mu’cemu’l-mustalahâti’l-‘arabiyye fi’l-luRa ve’l-edeb, Beyrut, 1979, s.174.
14
ez-Zehebî, s.49.
15
Yunus b. ‘Abdula’lâ: Büyük fakihlerdendir. 2afiî’yle arkada-l k etmi- ve ondan ilim alm -t r (ez-Ziriklî,
VIII/261).
16
ez-Zehebî, s.48.
17
Ayn yer.
18
Yûnus b. Habîb en-Nahvî: Zaman nda Basra nahivcilerinin imam yd . Sîbeveyh, el-Kisâî, el-Ferrâ vb.
imamlar ondan ilim alm -lard r. Ma’âni’l-Kur’ân adl kitab vard r (el-Enbârî, s.49;ez-Ziriklî, VIII/261).
4
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büyüktü” der. el-Muberrid (Öl.285/898): “2afii, en iyi -air ve edebiyat en iyi bilen”,
1bn Re-îk (Öl.456/1063): “Muhammed b. 1drîs e--2âfiî , -iirde en becerikli kimselerdendi” demi-lerdir.19
2afii’nin -iirine sehl-i mümtenî20 diyebiliriz.
Nesri, -iiriyle kar- la-t r ld L nda iki dil aras ndaki fark görülebilir. Çünkü o nesirde, en fasîh kelimeleri seçer, garîb21 ve zor olan kullan r. 2iirdeki lâf zlar nda ise ne
garîbe, ne de zor olana rastlan r. Aksine -iirlerinin çoLu, sade ve aç kt r.
2iirinin tamam mukattaât (seçme beyitler) halindedir. Uzun kasideler yazmam -t r. Mukattaâta meyletmesi, yazd L her -eyde îcaz seçen karakterinden kaynaklan yordu.
2âfiî , -iirinde sadeliLe ve aç kl La yöneldiLi ve çoLunda irtical yoluna gittiLi için bütün kafiyelerde -iir söylememi-tir. Hatta zor kafiyeleri terketmi- ve onlara
girmemi-tir.22
1mam 2âfiî ’nin -iirlerinin topland L bir dîvan ; onun da deLi-ik -erh ve bask lar vard r.
Onun -iirine örnek olmas için, özellikle, ilmin önemini belirten, ilme te-vik
eden, cehaleti ve cahili kötüleyen baz beyitlerini seçerek Türkçe’lerini verdik.

†••••[Ž)•X •b{ [z~ Xt 0b7 †[]X%Xq~D•b †[ ‰ [3 Š‹ WH Œ [;X 0b[7 WP~ b Xq
†••••[Ž)•X [ 5X%~ ••••W! b' [ WD •••W]X

ƒD W] X [ • b•@ jX XK~FbX

Vekî’ye iyi belleyemediLimden dert yand m. O da bana günahlar terketmemi
tavsiye etti ve
Bana ilmin bir nur olduLunu, Allah’ n nurunun da günahkâra verilmeyeceLini
söyledi.23

)b bw [P X b X] †[ [ ‰ [ XB WHWD • ["b

[ ‘X WU ~I[U ’ WU 0bX1 ~ K[~Ž[

[d[t)XX3 bO ^• [C~ bw •O^L X•e XlXt

“s1X )XH [ ”X e4 •O^L ~|^cX! ~ b ~IXUX

[dt[b) X [ “) X@~Db [d~bX1 ~ ’Kb b

[d[@)XKXq XR‰?X W [~ e4 WdXt)b ~IUX X

d[t bc[ XD)XK[4~1 b' )X] ^ X! ~ b bL[7 5X ‰Ve4 X [ ‰ [ )@ •

• 0ŠX4b –E)XX3

ÖLretmenin, öLrencisi olarak, seni yeti-tirmek için bazen söylediLi aL r söz ve
davran -lara sabret, bilgi ancak ondan al narak öLrenilir (o öLretmezse bilgiyi kimden
alacaks n?)
Kim bir süre, öLrenmek için hocas na kar- uysal ve itaatkâr olmaya katlanmazsa, hayat boyunca cahilliLin sebep olduLu rezilliLi çeker.

19

Hafâcî, s.56
Sehl-i mümtenî: Basit göründüLü halde, taklit edilmek istendiLinde zorluLu anla- lan eser. (Hikmet
Akdemir BelaRat Terimleri, 1zmir, 1999, Nil Yay nlar , s. 318; Tahirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügati, 1stanbul,
1973, Enderun Kitabevi, s.133).
21
Garîb söz veya kelime: Manas kapal olan ve herkesçe bilinmeyen. (ez-Zemah-erî, Esâsu’l-belâLa,
Beyrut, Dâru Sadir, s.447; e--2erîf ‘Ali b. Muhammed el-Curcânî, et-Ta’rîfât, Beyrut, 1403/1983, Dâru’lKutubi’l-‘ lmiyye, s.161.)
22
Hafâcî, s.57.
23
Dîvanu’l- mâm eG-/âfiî, tah: Muhammed ‘Afîf ez-Za’bî, Beyrut, 1392/1973 Dâru’l-cîl, s.54.
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Kim gençliLinde öLrenim görme f rsat n kaç r rsa, o art k öldüLü için, buyur
dört tekbirle k l nan cenaze namaz na.
Vallahi, ki-inin hayat , ilim ve takva iledir, yani ilim ve takva ile geçirilmeyen
hayat n deLeri yoktur. Bu ikisi olmazsa, o ki-iye hiç itibar edilmez.24

[vX ~$b{ Xz bL W ~ib XTWt ^ X! ~Dbc~3 X
[9XK‰ XU ~ b Œ X ‰}XU †[ Wd` X ~IXU
†[ X4‰ WU ~ b “)![D)X1 :[d~X4b)X3 †[

~i
[ X4‰ )b Œ i
~ b ‘C^; WvX ~$XU W ‰ [
Wd^)X=X! X9~b X ‰ [ • •[@ ~ b~1[
[d[@ 0X=~ !W k[c• [ ‰ [

WFŠb '

[9’KX1X [š)b?` Xa [• Wdb ~ Wl~ X

“ [ X “)™ X3 Wd~=[U XT[ ‰ X=[ ‰CX ~˜)b

9[l
~ b{ Xz bL X ~ib X X9 [me XR~=^;

Œ9[~lX [@ XP~ „
X X3 ‰ 7[ “)U~ X! •CX bb

1lim, her türlü övüncün bulunduLu yerdir. Sen onunla övün. Oradaki övüncü
kaç rmamaya dikkat et.
2unu bil: Akl fikri, yeme ve giymede olan kimse ilim elde edemez.
1lmi seven ki-i ancak, k yafeti olsa da olmasa da ondan vazgeçmeyendir.
1limden kendine bol pay ay r, yani ilmi ciddiyetle tahsil et. Onun için tatl uykuyu terket, ona yüz verme.
Böylece sen, bir gün, bir mecliste bulunursan, oran n en önde geleni ve gözdesi olursun.25

~dbV[‡ X [O)XK[&)[@ XzXš WWŽ ~%’b?
~dbV[)b• [œ[mb+b• XI~X@ )X b;W ~4Xt

W\W% b? ^sX@)X4[

ƒ%~XŽ W ‰ [

“sb XAb› X% [NXt ‰ b [sb?)X b& XI[ b

1lim bir avd r. Yazmak ise onun baL d r. Avlad klar n saLlam iplerle baLla.
Bir ceylan avlay p da onu insanlar aras nda ba- bo- b rakman aptall kt r.26

[| W%~=XŽ WI‰}X@ b' Wdb ž‹)X1[ †[K‰ ?b

†[=W b ~=X! WR~ e X! )X ^S~X3 †[ XU †[ ‰ [1[

[| ` †[ W ‰ [ b )b; [| ` †[ WR~=^; ~ b †[ XU [d [ W ‰ [ b )b; [R~XK †[ WR~=^; ‰ 7[
1lmim, nereye gitsem, benimle birliktedir, o bana yarar saLlar. Zihnim ilmi saklayan bir kapt r. Bir sand L n içi deLildir.
Evdeysem, ilmim de evde benimledir. Yahut pazardaysam, ilmim de pazardad r (yani bu hazine, her yerde benimledir).27

^C[ )X˜ X W ~IX b; Œ ‰ [1 WF X9~b

“) •[b)•1W%Š• –•! –‹~ b{ X9~bb ~ •X Xt

^C[)XJbw [d~b1X ~R• X4 bL7 ƒ>[$XŽ

W\X%~=[1 X ‰ [1 ' [Y~ bV X>[Kb; • 7[X

^C[)XJb{ [d~b[7 ~Pše WD bL[7 ƒ>[Kb;

“) [)X1 b )b; ‰ [7 [Y~ bV X>[$XŽ • [7

^Cm[ X

Wd~4XUe%b? “)‡~D7 XTWK [NX]

~I^ X! b'X Œ W%[@ Œy~X1 ~I[U XŸ~ Xt b'

1lim tahsil et, öLren. Ki-i âlim olarak doLmaz. Âlim, cahil gibi deLildir.
1nsanlar n büyüLünün ilmi yoksa, büyük ordularla kar- la-t L nda küçüktür.
24

Dîvanu’l- mâm eG-/âfiî, -erh: Muhammed ‘Abdurrahîm,Beyrut, 1420/2000, Dâru’l-fikr, s.164.
a.g.e. s.256.
26
a.g.e. s.294.
27
a.g.e. s.305.
25
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1nsanlar n küçüLü âlimse, o meclislere ba-kan yap ld L nda büyüktür.
1limsiz bir hayata raz olma. Senin nasibin, öncekilerin b rakt klar miras olmas n.28

[C~ Š [sXJb~NXU †[ W¡X%‰ X!
[C$~ `< [D)b ‰ Š XI[U ŒO)XF

W\W ~ W1 ~IXU bsX ‰ [& Wz[D~%W! b'
¢2b '7 X ‰ [ ^O)X=X! b'

[C~„b )[@ ^ )XK‰;` [d[@ ~PDX )XH

k[c• X [ b& b )X ‰V^ • b ~ b

[C‰VXK [£’4 XI~X@ X|e b

)X b ŒO)XX1X Œ V‰ b [@ X†[W@

Hikmeti yani bilgiyi, ömrü, âilesinin geçimini temin etmek için çal - p çabalamakla geçen ki-i elde etmez.
1lmi ancak, ba-ka dü-ünce ve i-i olmayan genç elde eder.
Fazilet ve bilgisi sebebiyle herkesin kendisine ak l dan -mak için geldiLi Lokman Hekim’in, fakirlik ve çoluk çocuLa bakma derdi olsayd , incirle sebzeyi birbirinden ay rdedemezdi.29

WY)b:[ ž‹)X@¥ Wd~tX%bX ~ bX

ƒ¤[ b; WdWK[3)XŽ X ‰ [ WR~! XD

WY X [ WY~ bV W\X ~U X ‘ X W!

‰ b 0b[7 WdW b !X ^O XAX! X9~b

WY X e WdW KX~4Xt [ ‰•e„ †[1 X b;

ŒO)X3 ‘C^; †[ WdX] W [Ke4X!

WY X b& 'X ^Ob+b& X([ W1 b'

¦O)X˜[D ~P%X [ XH )XU W ‰ [ b'~ bb

Atalar , dü-ük kimseler olsa bile, ilim sahibinin üstün olduLunu gördüm.
1lim onu devaml yükseltir. Sonunda, büyük ve iyi kimseler onun durumuna
önem verip sayg gösterirler ve develerin de pe-inden gittiLi koyun çoban gibi, her
hal ü kârda ona uyarlar.
1lim olmasayd , ne kimse mutlu olur, ne helal bilinirdi, ne de haram.30

W ~ b W\X%~=[1 ~IXU •C^; ‰Cm[)X b Wd~=X1

W ‰ [ XTbXH )X ^S~X3 ~T^~H)b [ ‰ [ X XU

W 4~X3 W\W U~ k[c• [I!’% 0bX1 ¦ ~ X1X

0X X XIŒU [B ^^V‰ [ ž‹b+X˜ [d [ b

W ‰ [ WdW b~ X! [Y X ‰?Š †[ [ ‰ [

^L

[d[~ b•[@ k[D~AX! bC~ bw WR~!bXD †’]["b

WY~%b ƒ [l~ 4ŠX~ WU X W X “)@)XKXq 0X=‰ b

WdWH‰XD XB)Xq Œ§[ ~U †[ Œ‹)X˜XD ekb•b

W ‰ [3 b'X [d~!X%b ƒ ‰ 1[ b' [a~e< XI[U

“ b ~=XU X¨XK‰?b Xz)X=~X1 ~PX XN~@b ‰CX

W ~=^› W }^ ‰ XFX ƒ ‰ X] ~ W W4XK~JWNb

~ W XD)X[F ~aXJ~Ž X [ ‰ [ ŠbE X WD ‰©[)XF

W ~lX] 5XDX †[ ~ W ^S‰U[ )XU ¢5%W WY l
W W]

~ W e]"b ~ W ~=1 Xz)X=~X1 • X W%~ tŠX b'

W H~ XD )X=b [‹)X e [a~b› ~I[U X¡b' b'X

5X%^x X¨XNb )XU W ‰ [ b'~ b [ X b

1lim nereye giderse, sen de onunla birlikte git. Bilip anlayan herkese onu sor.

28

a.g.e. s.311.
a.g.e. s.336.
30
a.g.e. s.339.
29
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Onda, kalplerin körlüLünü giderip ayd nlatma ve verdiLi emir kesin olan dine
destek vard r.
Cehaletin, sahiplerini küçük dü-ürdüLünü, ilmin de ilim sahibini, toplumda
yükselttiLini gördüm.
Bilgisiz ve cahil olarak, saç n aLartm - ve gençliLini tüketmi- bir kimseden ne
bekleyebilirsin?
Gözlerin, ilmi ve hilmi olmayan ya-l n n görüntüsünden daha çirkinini gördü
mü?
1lmi aktaranlar n aras na gir ve onlar n iyileriyle arkada- ol. Onlarla arkada-l k
etmek yarar ve kazanç getirir; bir arada bulunmak ise ganimettir.
Gözlerin onlardan asla ayr lmas n. Çünkü onlar, halk aras nda benzeri olmayan doLruyu gösteren y ld zlard r.
Vallahi ilim olmasayd , doLruluk bilinmez, ortaya ç kmaz ve bize gökteki bilinmeyenlerden hiçbir i-aret görünmezdi.31
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1lmin -öyle bir özelliLi vard r: O, bütün insanlar , kendisine hizmet edene hizmetçi k lar.
Ki-inin, halk aras nda rz n ve kan n koruduLu gibi, ilmi korumas gerekir.
1lmi öLrenip de onu cahil ve ahmaklara veren kimse ona zulmetmi- demektir.
Böylesi, binay yap p bitirince onu y kan kimse gibidir.32

Bin y l uLra-sa bile, kimse ilmin tamam na ula-amaz.
1lim denizi derindir. Siz her -eyden (her tür ilimden) en güzel olan al n z.33
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Karde-im! 1lmi ancak alt -ey sayesinde elde edebilirsin. Sana bunlar aç kl yorum:
Zekâ, azim ve sebat, çal -mak, kabiliyet, hocadan ayr lmamak ve uzun bir süre.34
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Densiz cahilden yüz çevir. O, kendinde olan söyler.
Baz köpeklerin F rat nehrine girmeleri ona hiçbir gün zarar vermez.35
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a.g.e. s.341.
a.g.e., s.355.
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a.g.e., s.375.
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a.g.e., s.417
32

