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EL-CÂHIZ VE KİTÂBU’L-BUHALÂ’DAN BİR
BÖLÜM ÜZERİNE MÜLAHAZALAR
Al-Jahiz and considerations of his Book Kitab al-Bukhala
Muhammed ÇETKİN*
ÖZET
Hicri II. asrın sonu ve III. asrın ortalarında yaşamış, büyük bir Arap dili âlimi
olmasının yanı sıraeserlerinde, yaşadığı toplumun hemen hemen her sorununu ele
almaya çalışan ve edebiyatını halka faydalı olmak amacıyla kullanan el-Câhız, içinde
bulunduğu asırda öne çıkan cimrilik eğilimi ile de kendi metotları ile savaşmıştır. Yazar
el-Buhalâ adlı eserinde, değişik birçok risâle, hikâye ve fıkralar ile döneminin
cimrilerini anlatmaktadır. Bunu yaparken bazen bir cimriyi, bazen cimri dostuna veya
akrabasına cephe alıp onu eleştiren bir başka kişiyi konuşturur. Bazen de olayları kendi
ağzından okuyucularına sunar. Biz de bu makalemizde el-Buhalâ adlı eserden bir
bölüm ele alıp inceledik.
Anahtar Kelimeler: Câhız, el-Buhalâ, Merv, Cimrilik.
ABSTRACT
el-Cahız, who had lived between the end o f second and middle o f the third
century, besides o f being one o f great Arabic language scholar, also he tried to handle
almost every problem o f society in his works and used his literature to be useful for
society, he fought with stinginess, which was prevailing trend in the century he lived,
with his own methods. The author describes stingy people o f the period with many
different pamphlets, stories and anecdotes in his work el-Buhalâ. While doing this, he
sometimes makes the stingy to talk or sometimes makes another person who criticize the
stingy to talk to his stingy friend or relative that he against. And sometimes, he presents
events from his own point o f view to his readers. In this article we analyzed a chapter
from the work named el-Buhalâ.
Key Words: Câhız, al-Buhalâ, Merv, stingy.

GİRİŞ
Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından birisi sayılan el-Câhız’ın
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tam adı ‘Amr b. Bahr b. Mahbûb/Fezâre el-Kinânî el-Leysî el-Fukeymî
(Fukemî) el-Basrî’dir.'Künyesi Ebû Osman olan Amr b. Bahr el Câhız, 159/775
yılında Basra’da Arap bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Câhız, fakir
bir ailenin çocuğu olduğu için hayatının başlarında ekmek ve balık satıcılığı
yaparak geçimini sağlamak zorunda kalmış, bununla beraber camilerdeki ilim
halkalarını takip ederek, yazarlardan ve âlimlerden yararlanmaya çalışmıştır.*
2
Ebû Osman ‘Amr b . Bahr, patlak gözlü, kısa boylu, esmer tenli bir fiziki yapıya
sahip olduğu için daha çok “Câhız” ismi ile ünlü olmuştur.3 Gerçi ona
gözlerinin hadakaları büyük olduğundan başlangıçta “Hadakî” lakabı verilmişse
de, onu sevmeyenler sevenlerden fazla olduğu için daha kaba ve ezici bir tabir
olan Câhız lakabını tercihen kullanmışlardır.4
el-Câhız, neşeli, şakacı, zeki ve nüktedan olarak bilinen bir kişiliğe sahip
olup, ilmi tartışmalardan zevk alan bir şahsiyettir. el-Câhız’ın hayatını, doğup
büyüdüğü şehir olan Basra ile aklî ve edebî yönünün geliştiği, kalıcı eserler
bıraktığı şehir olan Bağdat dönemleri diye iki bölüme ayırmak mümkündür.
Basra dönemi genelde tahsil dönemi, Bağdat ise üretim dönemidir. İlk dönemde
de eserler yazmıştır, fakat bu döneme hâkim olan tahsil yapmasıdır.5
Abbasîlerin hem en parlak hem de en sıkıntılı dönemlerini gören elCâhız,rivayetlere göre kitap okumaya çok erken yaşlarda başlamıştır. Eline
geçen her kitabı hangi konuda olursa olsun okurdu. O, gençken kitap okumak
için geceleri kitapçı dükkânlarında kalırdı. el-Câhız, Basra’da bulunan alimlerin
derslerine devam ederek lügat, gramer, edebiyat ve şiir sahasındaki ufkunu
genişletti. el-Câhız döneminin meşhur hadis hocalarından Ebû Yusuf Ya‘kûb b
İbrahim b. Habîb b. Sa‘d el-Kûfî (ö.182/798), el-Haccâc b. Muhammed elMassîsî el-A‘ver (ö.206/823) ve Ebû Hâlid Yezîd b. Hârun (ö.206/821)’dan
hadis dersi aldı. Ayrıca farklı mezhep mensubu âlimlere de öğrencilik yaptı. Bu
arada çeşitli ilim meclislerine dinleyici olarak -özellikle Mescidîler (elMescidîyyun)’in meclislerine, Mirbed’e- katıldı. Fasih Arapçayı onların

'el-Hatîb el -Bağdâdî, Ebû Bekr Ahm ed b. ‘Alî, Târîhu medîneti ’s -selâm, nşr. Beşşâr Ma‘rûf,
Beyrut 2001, XIV, 124.
2el-Hamevî, Ebû Abdullah Yâkut b. Abdullah, M u ‘cemu’l-udebâ’irşâdu’l-erîb ila m a‘rifeti’ledîb, nşr. İhsan Abbas, Beyrut 1993, V, 2101; Bâkır Emin el-Verd, M u ‘cemu ‘ulemâ’i ’l-garb,
Beyrut 1986, I, 92.
3 Ziriklî, Hayruddîn, el-A‘lâm kâmûsu terâcim, Beyrut 1980, V, 74.
4Mu ‘cemu ’l-udebâ’, V, 2107; Danışman, Nafiz, Kelam İlmine Giriş, Ankara 1955, s. 91.
5 Hüseyin Akyüz, “el-Câhız’ın Sünnet/Hadis Hakkındaki Görüşleri”, OndokuzMayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, sayı: 31, s. 235.
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ağzından öğrendi.6
Ömrünün son yıllarında felçli olmasına rağmen kitaplarından bir an olsun
ayrılmayan el-Câhız, yine bir gün kütüphanesinde kitap okuduğu sırada
raflardaki kitaplardan bir kısmının üzerine devrilmesi sonucu altında kalmış ve
255/868 yılının Muharrem ayında 96 yaşında Basra’da vefat etmiştir.7
Eserleri
Câhız, ifade ve düşünce alanında bulunduğu konumu gayet iyi bilen ve
bunun hakikatini idrak eden bir kişiliğe sahiptir. Bundan dolayıdır ki onun
eserleri çok ve zengin bilgilerle doludur. Câhız’ın, eserlerini 200/815 yılından
daha önce yazmaya başlamış olabileceği düşünülmektedir. Çünkü hilâfet ve
diğer konularla ilgili eserlerinin Halife Me’mûn tarafından beğenilmesi ve
kendisinin Bağdat’a çağrılması 200/815 yılına rastladığı bildirilmektedir. Arap
edebiyatında en çok eser veren müellifler arasında yer alan Câhız’ın kitaplarının
sayısı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Sıbt İbnu’l-Cevzî (ö.
654/1256), onun 360 eseri olduğunu ve bunların çoğunu Bağdat’ta Ebû Hanîfe
Türbesi Kütüphanesi’nde gördüğünü söyler. Câhız’ın eserlerini, genellikle
belirli adlar altında zikretmeyip, çeşitli yerlerde farklı isimlerle kaydettiği veya
onları yeniden te’lif ettiği , gençliğinde bazı eserlerini İbnu’l Mukaffa
(ö.142/759) ve Halil b . Ahmed (ö.170/786) gibi âlimlerin adlarıyla yazdığı, bu
arada başkalarının onun şöhretinden istifade için kendi kitaplarını Câhız’a isnat
ettikleri de bilinmektedir. Eserlerinin 25 kadarı günümüze tam, 65 kadarı da
eksik olarak gelebilmiştir. Bir kısmı küçük risaleler halinde kaleme alınmış olan
bu eserler, değişik araştırmacılar tarafından “Mecmû'âtu Resâ ’ili ’l-Câhız”
adlarıyla bir araya getirilerek neşredilmiştir.8
Câhız’ın bazı önemli eserleri şunlardır: el-Beyân ve ’t-Tebyîn, Kitâbu
Ayi ’l-Kur ’ân, Kitabu ’l- ‘Osmâniyye, Kitâb fi ’l- Abbâsiyye, Tasvîbu ‘A lîfî
Tahkîmi ’l Hakemeyn, Kitâbu Halki ’l-Kur ’ân, Hucecu’n-Nubuvve, Kitâbu’r-Red
‘ale’n-Nasârâ ve ’l-Yehûd, Risâle ilâ Ahmed b. Ebî Du ‘âd fi Kitâbi ’r-Red ‘ale’lMüşebbihe, et-Tâc f î Ahlâki ’l -Mulûk, Kitâbu’l-Mehâsin ve ’l-Ezdâd, Risâle f i ’1Fasl mâ Beyne ’l - ‘Adâve ve ’l -Hased, Kitâbu’t-Tebassur bi ’t -Ticâre, Risâle f î

6Mu ‘cemu ’l-Udebâ ’,V, 2101.
7 İbn-i Hallikân, Ebu’l-‘Abbâs Şemsu’d-Dîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr, Vefeyâtu ’l-a ‘yân
ve enbâu ebnâi’z-zemân, nşr. İhsân Abbâs, Beyrut 1970, III, 473, 474; Târîhu medîneti’s-selâm,
XIV, 132; Mu ‘cemu ’l-udebâ ’,V, 2101.
8Ramazan Şeşen, “Câhız”, DİA, İstanbul 1993, VII, 21.
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Sınâ ‘a tî’l-Kuvvâd, Risale fîM edhi ’t-Tuccâr ve Zemmi ‘Ameli ’s-Şultân, Kitâbu ’lM u ‘allimîn, Kitâbu Gışşi ’s -Sınâ ‘ât,Risâle f î Tabakâti ’l -Mugannîn, Kitâbu’lKiyân, Kitâbu’l-Hayevân, Kitâbu’l-Buhalâ’, Kitâbu’t-Terbî’ v e ’t-Tedvîr,
Fedâ’ilu’l-Etrâk, Fahru’s-Sûdân ‘ale’l-Bîzân, Kitâbu’r-Recul v e ’l-Mer’e.
Câhız, İslam kültürünün zayıfladığı çağlarda ihmal edilmişse de XIX. yüzyılda
Avrupa’da başlayan şarkiyat incelemeleri ve İslam dünyasındaki uyanış ile
eserleri araştırılarak birçoğu yayımlanmış, bir kısmı da Batı dillerine ve
Türkçeye tercüme edilmiştir.9
el-Câhız’ın el-Buhalâ’ Adlı Kitabı
el-Câhız, bu eserinde, hem bireysel, hem de toplumsal bir sorun olarak
değerlendirebileceğimiz “cimrilik” konusunu ele almaktadır. Fakirlik ve gelecek
endişesi ile para biriktirmek uğruna, insanların kendilerine ve çevrelerindekilere
yaptıkları türlü eziyet ve işkenceleri gözler önüne sererken, onların kendilerini
haklı çıkarma gayretlerini ve bu esnada düştükleri komik durumları
okuyucusuna hoş, zarif, eğlendirici fakat aynı zamanda edebî, felsefî ve eğitici
bir üslup içerisinde aktarmaktadır.
Cimrilik, Câhiliye Arapları için kusurların en büyüklerinden sayılıyordu.
Nitekim bu dönemde, Arap kabilelerinden birine mensup olan kişinin bir
misafirine cimri davrandığı duyulursa, bu sadece o şahsın değil, tüm kabilenin
şerefinin lekelenmesi anlamına gelirdi. Çünkü uçsuz bucaksız çölde yolculuk
yapan bir Arabın, özellikle şiddetli kum fırtınalarına maruz kaldığı zamanlarda,
ilk ulaştığı kabilede gördüğü ilk çadıra sığınması son derece doğaldı. Onun
kabul edilmesi, hayatının kurtulması, reddedilmesi ise ölümü anlamına gelirdi.
Zira bu şartlarda ikinci bir sığınak bulması hemen hemen imkânsız olurdu. İşte
bu doğal şartlar göz önüne alındığı takdirde, misafir kabul etmenin ve ona
cömert davranmanın fazileti, cimriliğin ise şiddetle yerilmesi ve hatta şerefsizlik
kabul edilmesi gayet normaldir.10
Eserlerinde, yaşadığı toplumun hemen hemen her sorununu ele almaya
çalışan ve edebiyatını halka faydalı olmak amacıyla kullanan Ebû ‘Osmân,
içinde bulunduğu asırda öne çıkan cimrilik eğilimi ile de kendi metotları ile
savaşmıştır.
Yazar bu eserinde, değişik birçok risâle, hikâye ve fıkralar ile döneminin
9 Şeşen, “Câhız”, DİA, VII, 21-23.
10en-Nâs İhsan, “el-Buhl ‘inde’l-‘Arab”Mecelletu’l- ‘Arabî, sa. 260, Kuveyt 1980, s.25.
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cimrilerini anlatmaktadır. Bunu yaparken bazen bir cimriyi, bazen cimri dostuna
veya akrabasına cephe alıp onu eleştiren bir başka kişiyi konuşturur. Bazen de
olayları kendi ağzından okuyucularına sunar. Müellif, kendisinden cimriler
konusunda eser yazmasını isteyen bir dostunun ricasını yerine getirmek üzere
bu kitabı yazdığını söylemekle birlikte, 11 bununsadece bir mazeret olduğu
görülür. Yazarın başlıca gayesi, cömertliği yermek sureti ile Arapların
şereflerini küçük düşürmeyi amaçlayan, bunun için de özellikle Horasan ve
Basra toplumlarında cimriliği savunulan bir felsefe haline getirmeye çalışan
Şu‘ûbîlere karşı kalemini kullanmak ve onlarla eğlenmektir. Cimrilerin ve
cimriliğin küçük düşürücü yönlerini açığa çıkarmak sureti ile kıyaslamaya yol
açarak, Arapların cömertlik vasfını ve faziletini ortaya koymayı da hedefler.
Cimriliğin zararlarını vurgulayarak, gerek cimri mizaçlı insanları ve
gerekse de toplumun genelini eğitmek, gerçek tutumluluğa dikkat çekerek onu
savunmak, müellifin bu eseri yazmasına sebep olan diğer sebeplerdir. Fakat elCâhiz, bu hedefini, okuyucularına ahlâkî, dinî, felsefî, eğitsel konularda ders
verir, vaaz eder şekilde değil, okunan eserden edebî tatlar alınacak şekilde
gerçekleştirir. Okuyucuların öğrenirken keyif almalarını ister.
Müellif bu çalışması ile aynı zamanda İslâm medeniyet tarihinin çok
önemli bir dönemine ışık tutuyor. Eserin en bariz özelliklerinden biri de,
döneminin inanç, gelenek, adet ve kültürel değerleri ile toplum yapısını açıkça
ortaya koyması, halk arasındaki çekişme ve mücadeleleri adeta ayna tutar gibi
günümüze yansıtmasıdır. Örneğin, yemek isimlerinde kullanılan Farsça
kelimeler12 Basra ve Bağdatlıların İran yemeklerine olan düşkünlüklerini
göstermekte ve böylece İran kültürünün toplum üzerinde ne denli etkili olduğu
hakkında bizlere ipucu vermektedir.
Eserin tarihî, sosyolojik, eğitsel kıymetinin yanında, bilimsel kıymeti haiz
olduğu açıktır. Nitekim daha psikoloji bir bilim dalı olarak ele alınmaya
başlamadan önce, el-Câhız, cimri karakterlerini, onların hastalıklı düşünce
tarzlarını ve kendilerini bu çerçevede savunma yöntemlerini incelemiş ve ortaya
koymuştur.
Mervlilerle ilgili hikâyeler anlatırken, bunlardan birinde bir cümleyi
Farsça tercümesi ile verir. Bunun yanında sık sık Farsça kelimeler kullanmakta
da sakınca görmez. 13el-Câhız’ın kendi ifadesiyle, kitapta üç ana unsur etkendir:
Uel-Câhız, Ebû ‘Osman, el-Buhalâ ’, nşr. Tâhâ el-Hâcirî, Kahire 1990, s. 1.
12 Bkz. el-Buhalâ ’, s. 23, 31, 96.
13 Bkz. el-Buhalâ ’, s. 22.
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“İlgi çekici delil ve dokümanların ortaya konması, hoş hilelerin tanınması ve
değişik hikâyelerden istifade edilmesi’14 Bu üç temel faktörü eserin tamamında
içiçe geçmiş bir haldebuluyoruz. el-Buhalâ ’daki hemen hemen her hikâye, bu
üçlü sacayağı üzerine bina edilmiştir.
Şimdi el-Buhalâ’nın Merv Halkı’nın hikâyelerinin anlatıldığı 17-27.
sayfalarının Türkçesini vermeyi,ardından da karşılaştırma yapılabilmesi
sadedinde Arapça metnini sunmayı uygun bulduk.
Merv Halkı’nın Cimriliği15
İnsanların Horasanlılarla alakalı çok şey anlatmasıyla ve Merv şehrinin
halkından özellikle bahsetmeleriyle başlıyoruz.
Arkadaşlarımız dediler ki: Mervli, ziyaretçisine ve yanında fazlaca
oturana: “Bugün yemek yedin mi?” diye sorarmış. O, “Evet yedim” derse;
“Yemediysen sana lezzetli yemek getireyim”, dermiş. “Hayır, yemedim” derse;
“Eğer yemek yemiş olsaydın sana beş bardak su verirdim”, dermiş. Her iki
durumda da ziyaretçinin eli boş kalırmış.
Bir gün aslen Mervli olan İbn Ebî Kerîme’nin evinde idim. Beni, toprak
ibrikten abdest alırken gördü ve “Subhanallah, karşında kuyu dururken tatlı
suyla abdest alıyorsun!” dedi. Ben de: “Bu tatlı su değil, sadece kuyu suyudur.”
dedim. O zaman bana; “İbriğimizi tuzlu suyla bozacaksın”, deyince ondan nasıl
kurtulacağımı bilemedim.
Bana Amr bin Nuheyvî anlattı: “Bir gün el-Kindî’nin evinde yemek
yerken, onun komşusu benim de arkadaşım olan bir adam geldi. el-Kindî, biz
yemek yerken onu sofraya çağırmadı. -O Allah’ın yarattığı kişilerin en
cimrisiydi.- “Ben, adamdan utandım” dedi. “Subhanallah, eğer yaklaşırsan
birlikte yediklerimizden atıştırırsın.” dedim. Adam; “Vallahi ben o işi yaptım”
deyince el-Kindî hemen araya girdi: Yemin ettiğine göre söylenecek bir şey
kalmadı. Amr dedi ki: “Vallahi, adamın eli kolu bağlanmıştı. Ne ileri ne de geri
gidebildi. Elini yemeğe uzatsa, ya kâfir olacak, ya da Allah’a (c.c.) şirk koşmuş
olacaktı.”
Anlattığım Merv halkıyla ilgili değildir. Fakat o ilk anlattığıma benziyor.
(Çünkü el-Kindî Yemenlidir.)
Sumâme (bin Eşres): “Gittiğim her beldede horozların, gagalarıyla ekin
l4el-Buhalâ ’, s. 5.
15el-Buhalâ’, s. 17-27.
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tanelerini alıp tavukların önüne koyduğunu gördüm. Ama Merv’in horozları
başkaydı; Tavuğun gagasındaki taneyi zorla alıyorlardı. Anladım ki; Merv
halkının cimriliği, ülkelerinin suyunda ve tabiatında var. Bu nedenle cimrilik,
tüm canlılarına sirayet etmiştir” der.
Ben bu sözü, Ahmed bin Reşîd’e anlattığımda, dedi ki; “Merv halkından
bir ihtiyarın yanındaydım. Yanında küçük bir çocuğu oynuyordu. Şaka etmek
ya da denemek için dedim ki:
- Ekmeğinizden biraz da bana ver. Çocuk;
- Onu istemezsin, çünkü acı.
- Öyleyse suyunuzdan birazcık ver de içeyim.
- Onu da içmezsin, çünkü tuzludur, dedi.
Çocuktan ne istediysem bir bahane buldu ve sonunda kızmaya başladı.
Babası güldü: “Benim suçum yok. Bu, onun işittiği şeylerden öğrendikleridir”,
dedi. Yani cimrilik, Mervlilerin tabiatlarında, damarlarında ve mizaçlarında
vardır.
Arkadaşlarım ileri sürdüler ki; birkaç Horasanlı aynı evde kalıyorlar,
olabildiğince kandili kullanmaktan sakınıyorlar. Sonra kullandıkları kandilin
yağ parasını eşit olarak paylaşıyorlar. Onlardan biri onlara yardım etmekten
kaçınıp parayı ödemek istemez. Bunun üzerine, lambayı yaktıklarında onun
gözlerini bir mendille bağlarlar. Yatıncaya ve kandili söndürünceye kadar bu
böyle devam eder. Kandili söndürünce bağlı kalanın gözlerini çözerler.
Ben, Horasanlılardan eşekle yolculuk yapan elli kadar hacıyı, Kûfe
yolundaki Arap köyü çayırında, otların üzerinde yemek yerken gördüm.
Birbirlerine yakın oldukları ve birbirleriyle konuştukları halde elli kişinin içinde
birlikte yemek yiyen iki kişi görmedim. Onlarda gördüğüm bu durum,
insanların birlikteliğine ters idi.
Muveys bin İmran da şunları anlattı: “Horasanlılardan biri diğerine; - bu
ikisi ya meslektaş idi veya birlikte seyahat ediyorlardı- Niçin beraber
yemiyoruz? Allah’ın yardımı cemaatle beraberdir ve birlik olmada bereket
vardır.” dedi ve şöyle devam etti: “İki kişinin yemeği üç, üç kişinin yemeği
dörde yeter.” Arkadaşı şöyle cevap verdi: “Benden çok yediğini bilmeseydim,
hatırın için nasihatine uyardım.” Ertesi gün arkadaşı yine sözlerini tekrar etti ve
ona dedi ki; “Ey Allah’ın kulu ikimizin de birer çöreği var. Benden daha fazla
yemek peşinde olmasaydın benim yememin peşine düşmezdin. Arkadaşlığımız
devam etsin istiyorsan bir tabak koy, herkesin çöreği kendi önünde olsun. Kendi
çöreğini ve benimkinin yarısını yediğinde çöreği bereketli bulacağında şüphem
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yok. Ancak benim, yemeğimi bereketlenmiş bulmam gerekir, senin değil.”
Hakan bin Subayh anlattı: “Bir gece evine misafir olduğum bir Horasanlı,
içinde çok ince fitil bulunan bir idare lambası getirdi. Lambanın yağına biraz
tuz kattı. Lambanın kulpuna iple bir çöp bağladı ve çöpü düğümledi. Lamba
söner gibi olunca, fitilin ucunu ipe bağlanmış çöple çıkarıyordu. Dedi ki: “Ona,
Çöpü ipe niçin bağlıyorsun? dediğimde adam; Bu yağla doyurulmuş bir çöptür.
Zayi olursa yağa kanmamış yeni bir çöpe ihtiyacım olacak, bunu alışkanlık
haline getirdiğimizde bir ayda bir gecelik yağı heder etmiş oluruz.” dedi. Ben
kendi kendime taaccüp edip Allah’tan afiyet ve koruma dilerken içeriye bir
Mervli girdi. Çöpe baktı ve: “Ey filanın babası! Bir şeyden kaçarken diğerine
yakalanmışsın. Rüzgâr ve güneşin her şeyi eksilttiğini bilmiyor musun? Dün
gece kandil söndüğünde yağa kanmış olan bu çöp, bu gece tekrar yağa mı
susadı? Ben de senin gibi bilmiyordum. -Allah seni bağışlasın- Çöp yerine iğne
ya da küçük bir çuvaldız bağla. Şu var ki, belki de çöp, kürdan ve kamışa fitilin
pamuğundan bir tüy bağlar ve onu fitille eşitlersek onu yukarı çıkarır. Belki de
bu nedenle kandil sönüyor. Demir ise en pürüzsüzüdür. Bununla beraber yağı da
emmez.” dedi. Hakan; “Horasanlıların diğer insanlardan, Mervlilerin de
Horasanlılardan cimri olduğunu o gece anladım” demişti.
Musennâ b. Beşîr’in anlattığına göre: “Ebû Abdillah el-Mervezî
çömlekten yapılmış yeşil renkteki idare lambasıyla güne başlarken Horasanlı bir
ihtiyarın yanına gider. İhtiyar ona der ki: Vallahi, senin hiç bir işi düzgünce
yaptığını görmedim. Taştan yapılmış kandil kullanıyorsun diye seni
azarlamıştım. Sen de beni toprak kandil kullanıyorum diye ayıplamıştın.
Bilmiyor musun? Toprak ve taş yağı emer. Abdullah; Kurbanın olayım, Ben bu
kandili yağ satan bir müşterime vermiştim. Bunu bir ay boyunca yağ süzgecinde
bekletip yağa doyurmuş. Artık hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. (yağı emmez) Bunun
üzerine ihtiyar; ben bunu kastetmedim. Bunun çözümü kolaydır. Sen bunu
biliyorsun. Fakat sen, fitil yandıkça kandildeki yağı emip kuruttuğunu
bilmiyorsun. Ne zaman yağla ıslansa ve yağı emse ateş ona döner ve onu yer
bitirir. Bu, ikisinin âdetidir. Bu yerin emdiği yağı fitile gidenle mukayese
edersen bunun daha fazla olduğunu görürsün. Bundan sonra bu konuda fitil ve
kandilden sürekli bir akım devam eder. Denilir ki; her ne zaman ışık olan bir
kandil ve ışık olmayan başka bir kandil koyarsan, sadece bir veya iki gece kal.
Sonunda altının yağla dolu olduğunu görürsün. Yine kandilin altına koyulan
tuzla ve oraya tesviye ve düzeltme için konulan kepeği hesaba kat. Nasıl
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yağının çıktığını görürsün. Bütün bunlar hüsran ve aldanmadır. Onu ancak
bozguncular küçümser. Şu var ki, bozguncular insanlara yedirir, içirir. Az da
olsa her iki durumda da bir beklentileri, ince hesapları vardır. Sen ise sadece
ateşi yediriyor ve içiriyorsun. Kim ateşi doyurursa, Allah onu kıyamet gününde
ateşe yem yapar. İhtiyar;
- Canım sana feda olsun! Peki, nasıl yapayım? dedi.
- Bir kandil al, çünkü cam, diğerlerine göre daha çok koruyucudur.
Sızdırmaz ve yok etmez. Sıkı bir ovma veya ateş ile temizlenebilecek ağır
kirleri kabul etmez. Gücü kalmadığında, kandil ilk susuzluğuna geri dönmez.
Cam, suya ve toprağa som altından daha dayanıklıdır. Bununla beraber cam
mamuldür, altın ise mahlûktur. Altın, sert ve perdelidir içini göstermez. Cam ise
şeffaftır içini gösterir. Çünkü cam kandilde fitil ortada olur. Kandilde ateşin
yerinin ısınması gibi lambanın koruyla kenarları ısınmaz. Ateşin şuası camın
cevherine vurduğunda, şua ve kandil bir tek ışık olur ve her biri sahibini
aydınlatır. O zaman aynaya, suya veya cama vuran ışığı göz önüne al. Sonra
ışığının nasıl iki kat olduğunu göreceksin. Bu ışık bir insanın gözüne gelirse
kamaştırır. Belki de gözünü kör eder. Allah buyurdu ki:
—
Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O ’nun nûrunun temsili, içinde lamba
bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da
sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen
mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı,
neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur.
Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir.” (Nûr Sûresi:35) İşte camın içindeki
zeytinyağı nur üstüne nurdur. Işık üstüne iki kat ışıktır. Bu, (cam) kandilin, taş
ve çömlekten olan kandillere üstünlüğüdür.
Ebû Abdillah, Mervlilerin en güzel ahlaklısı, en hoş cimrisi ve gösterişi
en güçlü olandır.
Bir gün, Tahir bin Hüseyin’in yanına girilir. Tahir, kelam ilmindeki
görüşlerinden, onun Horasanlı olduğunu bilmektedir. Sorar:
- Ebû Abdillah! Ne zamandan beri Irak’ta ikamet ediyorsun?
- Yirmi yıldır Irak’tayım, kırk yıldır kesintisiz oruçluyum. Tahir güler ve
- Ey Ebû Abdillah, sana tek soru sorduk, sen ise iki soruluk cevap verdin,
der.
İhtiyarlarımızdan tecrübe olarak duyduğumuz Mervlilerin bir tuhaflığı da
şudur: “Devamlı hac ve ticaret yapan bir Mervli, her seferinde aynı İraklıya
misafir olur. Iraklı, ona ikram ve yeterince hizmette bulunurdu. Mervli, Iraklıya
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durmadan şöyle derdi:
- Keşke seni Merv’de görsem de yaptığın bunca ihsanının ve her
gelişimde yaptığın iyiliklerin karşılığında seni mükâfatlandırsam. Ama burada
Allah seni benden daha zengin kıldı.
Uzun bir zaman sonra İraklının yolu Merv’e düştü. Orada bir tanıdığının
olduğunu bilmek Iraklının yolculuğa tahammülünü ve gurbetin yalnızlığını
hafifletiyordu. Merv’e ulaştığında üzerinde yolcu elbisesi, başında külahı, sarığı
ve peçesiyle, yükünü Mervlinin yanına koymak için yola koyuldu. Onun
güvendiği gibi, kendisi de ona güvenmekteydi. Mervliyi arkadaşlarıyla
otururken buldu. Koşup boynuna sarıldı. Ancak Mervli onu tanımamazlıktan
geldi. Hal hatır bile sormadı. Iraklı belki de başımda peçe olduğu için
tanımamıştır, diye düşünüp peçesini çıkardı ve sorgulamaya başladı. Adam oralı
olmadı. Iraklı bu sefer de belki sarıklı olduğum için tanımamıştır diye düşünüp
onu çıkardı. Sonra sorgulamasını yeniledi. Bu sefer adamın daha fazla inkâr
ettiğini gördü. Iraklı yine, belki külahlı olduğum için tanımamıştır dedi ve
külahını da çıkardı. Mervli, bilmezden gelmenin ve farkında değilmiş gibi
davranmanın bir fayda sağlamayacağını anladığında ona dedi ki:
- Derinden sıyrılsan, yine de seni tanımam.
Bu sözün anlamı Farsçada şöyledir; dış derin ile gelsen bile tanımam.
İddia ederler ki; Merv halkı masrafları paylaşır, birleşir ve eti ortak
alırlar. Eti alınca pişirmeden önce pay ederler. Onların her biri paylarını hurma
lifi ya da iple delerler. Ardından bir miktar sirke ve baharat katarak pişirirler. Et
pişince her biri ipini alır ve üzerine bir işaret koyar. Sonra suyunu da taksim
ederler. Sonra her biri ipte bir şey kalmayıncaya kadar ipten parça parça çekip
çıkarmaya devam eder. Sonra iplerini toplarlar ve bir dahaki imeceye kadar
saklarlar. Çünkü yeni ipler kullanmaktansa, yağa doymuş bu ipler zayiatı
azaltıyordu. Mervliler imeceyi sevdikleri için ortak hareket etmiyorlardı; tek
ocakta, odun, sirke, sarımsak ve baharat ucuza geliyordu. Bir tencere pek çok
tencereden daha hesaplıydı. Onlar, günlerce bozulmadan kalabildiğinden sirke
ile pişirilen eti tercih ediyorlar.
Ebû İshâk İbrahim b. Seyyar en-Nezzâm bana anlattı ve dedi ki:
Horasanlı bir komşuma bir defasında;
- Tavaya ihtiyacım var, ödünç verir misin, dedim.
- Bir tavam vardı, ancak çalındı, dedi.
Ben de başka bir komşudan ödünç aldım. Horasanlı tavadaki etin
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cızırdamasını duyup kokusunu alır almaz kızarak dedi ki;
- Yeryüzünde senden daha tuhafı yok. Et veya iç yağı için istediğini
söyleseydin onu sana hemen verirdim. Ben onu, bakla için istediğinden
korktum. Yağsız bir şey kavrulunca tavanın demiri yanıyor. Sen kavurma
yapacak olunca seve seve veririm. Tavanın, içinde et kavrulup geri verilmesi,
evde olmasından daha iyidir.
Yine Ebû İshâk İbrahim b. Seyyar en-Nezzâm dedi ki: Komşumuz bizi
yemeğe davet etmişti. Bize hurma ve eritip sızdırılmış tereyağı ikram etti.
Sofrada bir Horasanlı vardı. Yemek yerken sofraya çokça yağ damlatıyordu.
Yanımda oturana:
- Falancanın babasına ne oluyor? Yağı zayi ediyor ve yemesini bilmiyor,
fazla fazla alıyor, dedim.
- Niçin, biliyor musun? dedi.
- Vallahi bilmiyorum, deyince; dedi ki:
- Sofra onun sofrasıdır. Kendisi için tabaklama gibi yağlamak istiyor.
Daha sonra adam, çocuklarının annesi olan hanımını sofrayı sıcak su ile
yıkadığını görünce, onu nasıl temizlersin? diyerek boşadı.
Ebû Nuvas anlatıyor:
“Gemiyle Bağdat’a gidiyorduk. Yanımızda Horasanlıların büyüklerinden
ve fakihlerinden bir adam vardı. Tek başına yemeğini yiyordu. “Niçin tek
başına yiyorsun?” deyince; “Bu konuda benim bir sorunum yok. Sorun beraber
yiyenlerdedir. Çünkü beraber yemek normal değildir. Tek başıma yemem asıl
olandır. Başkası ile beraber yemem asıl olanda fazlalıktır.” dedi.
İbrahim es-Sindî bana bildirdi ve dedi ki: “Bağdat’ın Şâzervan semtinde
Horasanlı bir ihtiyarımız vardı. Fesatlıktan, rüşvetten ve hevasına göre hüküm
vermekten uzak, arabulucu idi. Gerçekten sır saklardı. Ama eli sıkı ve cimriydi.
Ölmeyecek kadar yer ve içerdi. Ne var ki cuma günleri, içinde iki çörek, sirke
ile pişirilmiş bir parça soğuk et, biraz peynir, birkaç zeytin, içinde tuz olan
küçük bir çıkın, ellerini temizlemek için kesesi ve kaçınılmaz olan dört yumurta
bulunan bohçasını ve sopasını alır, tek başına mahallenin bağlarına giderdi.
Ağaç altı, yeşillik bir yer, ya da su kenarlarına bakar, böyle bir yer bulunca
oturur, bohçasını çözer, bir bundan bir şundan azığını yemeye başlardı.
Bahçıvanla karşılaşırsa, ona bir dirhem verir, bana şunu al, yada şunu ver, der. zamanı ise taze hurma veya üzüm ister- ve şunları tembih ederdi:
- Sakın bana iltimas etme, ama iyisini ver! Yoksa onu yemem ve bir daha
buraya uğramam. Kandırmaktan uzak dur. Kandırılan ne övülür ne de sevap
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alır.
Bahçıvanın getirdiğini de yedikten sonra ellerini parmak aralarını
karıştırarak yıkar, yüz adım kadar yürür ve cuma vaktine kadar yan gelip yatar.
Uyanınca abdest alır, camiye giderdi. Bu onun her Cuma günkü alışkanlığıydı.
İbrahim dedi ki: Yine böyle bir cuma günü bir şeyler yerken yanına bir
adam uğradı, selam verdi. O da selamını aldı. Sonra Horasanlı:
- Buyur gel, Allah seni afetsin, dedi.
Adama bakınca geri dönmeye yeltendi. Oysa o, dereyi atlayıp geçmek ya
da nehrin karşısına geçmek istiyordu. Horasanlı.
- Dur! Acele şeytan işidir, dedi.
Adam durdu, Horasanlı ona doğru yürümeye başladı ve ne istediğini
sordu. Adam yemek istediğini söyleyince, Horasanlı:
- Bunu nasıl umarsın; benim malımı, kim sana mubah kıldı? diye çıkıştı.
Zavallı adamcağız; sen beni davet etmedin mi? deyince, Horasanlı:
- Yazıklar olsun! Bu kadar ahmak olduğunu bilsem selamını almazdım.
Ben oturuyordum, sen de geçiyordun. Adet üzerine selam verdin ve ben de
selamını aldım. Eğer bir şey yemiyor olsam susardım ve oturduğum yerde
otururdum. Sen de susar geçer giderdin. Eğer ben yemek yiyor idiysem usul bir
başka olmalı. Önce ben, “buyur gel” demeliyim. Ardından senin, “afiyet olsun”
demen gerekir. Söz söze tâbidir. Sözün karşılığı sözdür. Söz yemeğimin
karşılığı olsa bu insafsızlık olur. Bu bize büyük bir fazilet çıkarır. Adama
hesabında olmayan bir şeyin gelmesidir, dedi.
Sonraları bu konuşma mahallede duyulunca, insanlar Horasanlıya; Seni
selam verme ve almadan muaf tuttuk, dediler. Horasanlı da; Selamdan
muafiyete ihtiyacım yok. Asıl ben kendimi buyur etmekten muaf tuttum diye
cevapladı. İş böyle de oldu.
Bunun gibi bir olayı da Muhammed b. Yesîr anlatıyor: “İranlı bir vali
(Mehreveyh’in veya başkasının kardeşi olabilir.) makamında meşgulken, bir
şair huzuruna gelir ve onu yücelten şiirler okur. Vali işini bitirince iyi söyledin
der. Sonra kâtibine yönelerek on bin dirhem vermesini emreder. Şair sevinçten
uçacak gibidir. Vali bunu görünce, “ben burada bu sözün senden sadır olduğunu
gördüm ya, onu yirmi bin dirhem yapın” der. Şair neredeyse derisinden
çıkacaktı. Şairin sevinci arttıkça vali de bahşişi artırarak, “senin sevincin,
sözünün iki katı kadar oldu, kâtip! Ona kırk bin ver” dedi. Şairin sevinci
neredeyse onu öldürecekti. Biraz sonra kendisine gelen şair, “ Sen, -canım sana
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feda olsun- çok cömertsin. Sevincimin her arttığını görünce ödülümü de
arttırdın. Bunu senden kabul etmek şükran eksikliğinden ibaret değildir.” der ve
dua edip huzurdan ayrılır.
Kâtibi ona yönelerek; “Subhanallah! Kırk dirheme razı olacak adama kırk
bin dirhem mi verilmesini emrediyorsunuz?” der. Vali; “Yazıklar olsun!
Gerçekten ona bir şey vermeyi mi istiyorsun?” der. O da; “senin emrinin yerine
getirilmesi gerekiyor.” diye karşılık verir. Vali; “Ey ahmak; o şair bizi sözle
sevindirdi, biz de onu sözle sevindirdik. O bana, aydan daha güzel, aslandan
daha kuvvetli, dilimin kılıçtan daha keskin ve emrimin mızrak ucundan daha
delici olduğunu ileri sürünce elime bir şey geçti mi? Biz onun yalan söylediğini
bilmiyor muyuz? Fakat o, bize yalan söylediğinde bizi sevindirdi. Biz de
kendisini sözle sevindirip yalan da olsa mükâfat vermeyi emrettik. Yalan
yalanın, söz de sözün karşılığıdır. Eğer yalan doğru olsa, söz de eyleme dönüşse
bu, duyduğun apaçık bir aldanmadır” der.
Halk arasında dolaşan: “Sanki iki yemiş bir yedirmişim gibi bana göz
ucuyla bakıyor”, atasözünün Mervlilere ait olduğu söylenir.
Yine Muhammed b. Yesîr anlatıyor; “Mervli, bina yapmaktansa
hayvanıma ahır yaparım,” dermiş. Bağdat’ta ev kurmakta olan Ahmed b.
Hişâm’a:
- Allah bir adamın parasının gitmesini istediğinde ona çamur ve su
musallat eder, dedim, o:
- Çamur ve suyu zikretmekle ne yapılır ki? Allah, mal kaybettirmek
istediği kişiyi, harcadıklarının geri geleceğini umar hale getirir. Allah’a yemin
olsun ki, insanları helak eden, evlerini harap eden ve yurtlarını savuran,
harcadıklarının geri döneceğine inanmaktır. Ümitsizlikten daha koruyucu hiç bir
sığınak görmedim, dedi.
Dedi ki: Mervli bir adam, Hasan Basrî’nin bir konuşmasında, insanları
iyiliğe teşvik ettiğini, sadaka vermek gerektiğini, zekâtın malı hiç
eksiltmeyeceğini, zekât ve sadaka olarak verilen malın süratle geri döneceğini,
söylediğini duyar ve malının tamamını sadaka olarak dağıtır. Sonunda da
fakirleşir. Böyle tam iki yıl bekler. Malı geri dönmeyince bir sabah erkenden
Hasan Basrî’nin kapısını çalar ve der ki: “Hasan! Yaptığını beğendin mi?
Malımın geri döneceğini bana garantiledin. Sana güvenip bütün malımı infak
ettim. Ben, bugün şu kadar seneden beri senin vadettiklerini bekliyorum az ya
da çok elime hiçbir şey geçmedi. Senin çözümün bu mu? Hırsız bana bundan
daha büyük zararı verir miydi?”
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Malı geri gelmesi hemen de olur, sonra da olur. Kim sadakasını verir ve
şartlar ileri sürerse mahrumiyete müstahak olur. Eğer Mervlinin düşündüğü gibi
olsaydı ondaki sıkıntı giderdi. İnsanlar ticareti bırakırdı. Fakir insan kalmazdı.
İbadet anlamını yitirirdi.
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Û3 Jİ J a ^ ^a (J*a -j j/Jî 3 Î IJi/J j/Jî û-j -a 3^3 .AJ3 J3 / J *■3 V3 / *■a j a*a J "*■3 V /^"J ^ 3
j/jjls
. J 3 ^l ı^j-vîı JJ 3 ja 4 U 3 3 3 AJ a^ ^ j-aİi Ija (j-ujî_3
Vj Â-^/^-îl ^l-ıâ ^ Qlj oj/Qİâj Aİa.jl Ji^lj ^aV ,j A^3 Vj ■^J û-1j ^i t^İjJiİl jl ^
J/j^
^i
j jl L^'Âİ»i : J/j ! ,_ı^jl lA3 JJUA^i Z^ j^/.^-ı1l , 3 !^ 3 ,^)^ Â^İj^ c^_ıjlj ^^li 3 3 Aâ£İJ^
.
■ja^ ^aj
./^_Â_lı ^jAİ^j ^ ^i^ ^^Jİl
jliJ '»lj
Aİ (^ —
La^3 3 3 ^ (JaÎ
-liı^
:^/oâ -ü^j jI j ^-Âkî ^''j-Aİl |j^j L^'j-vi
^iO11/i : L^'lai1 ^ja û-üjj V :jJ/j
lı* ^ jâ»Z->î :t Jv"â a /^j^3 /jj/jc. /^j a1
.aj-j
.û^jjjJ /imal Cjİ-ic. jjl
^îj !IjJ^3 l
^jjA
Û-J3 J V :^U ljJ^3 l^ja
Cj/a
jJkjîl jjl ^ i*j
A^lc. (^)AIjA.l.J^^ :J/j^ ûjjI ı^v l^j A3a*3j_3 Ajlİ*İâ_j
(Jj
i

.<a$"ij ^ l j c -1 ^i^ ^
3 --İl jJ^l /a
v—â 1/j j/İJjVl J j İ3 3 j^a3 (J^ja ^i Ij İsIJj AljZll3 ^ (jl tij!v a l 3 3
J—â1l //.i. lûj Ijjt^ .^a^*a^»3 *îl ^i (JA-J (jl^3 ij*j (jl İa -^ 1^3 ^jl,3 .İ3 Aj/-kj3 I3 -AUJ ^^jj ^j
!a'i'r- Ij İ^I o^Zl^l bli .^!j^-'âİl ijjiJj^ l^AZJJ (jl ^îj tiİÎjJ (j^İ3 j Vf^3 JI3 J Vf^3 !tJj -iÂj a!j^ 13-^
jjjla ^i CJİJ^Vl ÂJ3 J ûj-AavJ (JJ/jA^l^ (^^3 -*"j ^ ^ j (^'^^ÂA //A3 ^^İlaûj/.A^ /jl (^-ljlj^3
^i ^^3
(j^^^Zj jjl^ j (^'mÂ-^îl ^' âA ^^jajl ^
^^3 ÂijJÎl
& :a*J -V■Jtl)3 Jj/o"A
.^USİ jl"j c-ijjiC. (^^.a *■£i* A"jîj ^Jîl IjA^ ./ ^>**J
Vf ^ —
jjoâl^lA /^j3 i 1aİ3 "A/^j UU3 -Aıa.t— ^^İa jJaj J/J :<^ tjl^İJ^J tlJ (3 aj^3 ^ ^ij-k
Âj^j
jjijVl -!** :(j^3 İJ l^İ3 /a^ .Â^ j jJi //_a1aVİ İ ^i^ Âj /_A^_îl İ^l -J (jli /J"j
t- ^ v
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cj/j ^i

-^Jîl l-A Oî "İL-şf ^ ja J J tlljl ^l^l Vjî :A±kLa A (Ui . ÂjüjVI ^llj Âj^İîl -Iİ.L3
-üjj ^j| Yj^ .l >o'^ j ^ * ^ 3 o >o'^ j O*a -jj /j :Aİ J/j Jjoîl Ailc I3 -*îl jlJ 1 Ali av'-—iîı
/İaJJ o q'^ j 3 3 ^ 3 l-kl^ jjJîl J*.aI Â^jjj|^j3As_^l^3 ıNv-vîl -üjj !^jÎSİ3 AJic. ı^ a jk jU Va jZAl
û-laÎ (jjJî jl
JiJ j/J ^jj !lJjUA â-L^llu ^«t-j l l^^\3 Ol'^ j ""Jl l-j Ojî ı2 Uî IA3 .A-kla -l-a
."jl Y tUl
Âlta lAi ÂkjuuAj UUl -a ja l-j3
jlıljL J aI ja J aJ
"İL- :pjj^a j jia/L JIJ3
^■>'âj l-jc ûJÜaJI -jAc ^lc jlc -J3 ^l* J a ,JJ ÂkjuiAJl ja - ^i ^^oîl -a ja l-j3 Âa-îl Â-lc. ^i
:Jlâ .Oî-J Âİ'"a\l jj-ulj (aâ-Jıl 3 iJiJ -U l-j
aîl j U .JalJjlî ^^U.AAii j l a ^"k Aii 3 ^ -J3
-L 3 ^îj 1j>"'kı ^Alvj
^3 /L a jli
.^ja-îl cj_j ^ij -a
-3 c.
I-a :Jla Üajj^
^_ulj ^i , ,A*Jî Ul
:Jia .â1J Â^HJ j-Oj jA"l ^i /İiA- ja /L a Âjî- 3 Ujî—l-A
l-li .jl**Jc
" j j tj^i /Jl lj :Jlos -j*îl ^îj
t3 jA J aI ja
JL- -j jjLuîİ3 A-^/iîl âjJ- J a ^ JZ1 I3
Âkjl—
İl j/J -a j J 3 Î /Ij j YI J l ! ja jl-kU JA*îİ3 /jjll (jî ^1* /aÎ .
^i J3 3 /(^J I)1*
(J-j -j^I tlİ/iU
-^ajjl !^lL
^A/.a \j| tkıiJ
-a Ç3 '*'J ji
Âljlîl ^İ^lj^j
-ıi^
|-j Âİ'"aîi ı^Jıaj^^a ûj**îl
^ajj Âj—Qî'3 J^ ^ İ 3 -j»îl (jl
3 .'^3 '* a â1ua ^^l ûjjJ -j*îl
.t—
s/.2aj
^ - '^Aü3 A3 .jj-u^î ^-vîl^ .^IjuiJI J jV/ ^ - jj/^ ^AJJ3 ./.Aî (^^â i*'i VAj lAUJ_JlJ
J aÎ j/lı
3 -^ja J aÎ J.3ai3 t^.ullîl j/lı
jlılJÂ J aÎ J-3 ai ^—
13j j Aljlîl ^lj
^^/j/A Jla
!(j^ljk
•^r-^-."111-a ^ja l-j3 (jlıljk (JaI
^lc. (^ j 3 jA_îl -jc. jj I (J^- :3 i ^ jj ^iJA J/j
^i tiHjjic, !ı-jî ^jı^a j^^a^İla /^^ j v :^i*îi A J/oi .3 ^âîı ÂJıaJ^â.îı ûJa 1* 3 ^ â-aj^^a^i
ı"'l*a :^la '^Juk
jl^juıvj ûjl^^l^ cAsj^â.îl ^jî
l^ ^^î .t^3 ^lj ^i"-"j Zi ûjl^-vîl ^jl^ıA
l-Jl A*^ j^1"jvJ V Ijj (^)A-îl c^ij3 j ^"k Ija-J ölı^^aA_îl ^i lAloîli t(jlA^îj 1a"*i- !t^l-ıâ
jliîl
jjl L^'Âİn. (jJî_3 .^'Ij
-a^3 t
0^
31^
3 - İJA t -jjî IjAJ-uJ ^Jla .^(^-J ^îj
ölaUj3 1)A^^ J"jI
A^ l^ l o*j^3 aQ'l>J^3 jliîl ^3 'Jjkj tlllij Vf A1'"q\I sj* ^i Â-AJ^ial^I
Âjbjlîl sj* û-aHuj ^jA-îl ^ja ^ISa^I ^ - ilj_j*jj Ia "Uua .^^AjÎ- İJA .A"lJZi AjİA jliîl
:J/oj^3 .Ijjl-A ^/l^ JI3 J VÂ-A^UA_îl^ Âİ'"aîl (^.3a^j^A_îl (2İ1- j^jli İJA -^^3 .jJJl ‘^î- (jl ""Âl*î Aİla
^UsLuıîl ^ J j ^"k ^'"l'î
^^l
Aİ^
Vfj
L^\-İJ
^ lAji J^kA V ^ ^ l ^ Ia^
lA"J^Juijî ı3İlİA^kajJ ^Ul Aîlâiîl^ Â-AJ-uia^I L^'vJ ^kajj ^-îl ^İlal^Ij t^ü- l^ajî ^^J&l^3 .liA- Âj^^^
^İJ .^lulîl Jjlv a l Vj Aj (^3 l^"j V tjJâ 3 (jlj.UtLAİJ l-A^ liA- jlj^ * ij l^-L^j l o'^ 1AJJj
^^j ^"jj|^3 .1^3 - (jl^ (jj^3 1^'Jj (ıj 3 Qlâ"uj (Jlk ^l^ ^ , 3 t>liîl (jj^uJ^3 (j-ullîl (j^Ai^Jj ^^ 11j-Lui^û_1I ^jl
a J a l l o'^i :|^cjı*üîl (Jla !jlilî lAl*L Â.^ljiîl ^^jj a!»a jliîl ^**l tl)A^3 .jliîl ^ 0 uj^3 jliîl a*Jj
l o**iîl Vf^3 j^c^Jjîl
V ^l^_3 îl^
j)A ^l'kl glA3 Sl j^jli .2Aj-ıia ^âjj :(Jla !(^l-ıâ
3~
‘'J*îl ^îj Â-AJ^iaİ^I ^-'*j Ajli jjl^ 1 ;l^ jliîl
^^l -ü-*ıîl (Oİî-îlj V^j J 3 3 Vf ^ui ^ tİ 3 V^JoJ
(jli .^jlâA ^ - î '3 /ji.—
aAOî- 3 A3 ^3J3 jVl ,A-îl j a AJİjjî'3 /Z_a^I
^ojî ^lk_3 î'3 .^3^1
^i (jjJj lAjj Âİ'"a\l ^ 3
(—
.lA^'^3 J;?-^ (^Ia3î'-3 .^ll—lj î^/a.^1Aİkai ÂJ^— İJ , .lA^l Aİkai
jliîl /l*J ^a3 l-j3 .^k3 ^iA_îl jliîl ^-ka^jAj ^ a^j IaJ
aîl ^Ajj Akljk ^ av
aJ 1 3
.^j^l^a ^İc. 1 ia ^ '^ JJ /li^aîl -j ^3 l-kl^ l^ll—AJj-iiî'^3 v—aîl j^ a ^Ia3^I jA^j.k ^1j
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l o'J j^ll

aj A^Ia3 îI ,3 i /l_A-ll Avj ^İc. 3 i ûIjaJ i Avj ^İc. ^ 0 --j ^-îl
Oî- jj"clj
": ojJ- Jv &YlJj . öI_ac-I Ujjjj oliC'I j)l"jj jjc- Jlc- A^jOiu jlJ j 3 .âjjj o oOr>>"j
llAûj^*İLA-ajjjj ^ Jl AjUÂAl a3 îlÂa1a3 'l klj —*aîlk1J—aV^' i*j l i**1 ajjiİİA"aj Vljj| jJabUdîlJJİAlîl
"J 3 îl3 " /! ı'i'iÂAjjiİA lîl ^-Ajjji^lcJJjJİİA ^ıiUÂ"Âî^î^/^ ^^ jlA"jj-l ^JÂ' V j Jjj J VAİj "jJÂJj
^jl"A ju k Jlc J jVİOİI ju k J"ai ^A l-A <"u1 / j"a ^İc /j" a j j jj ^lc j jj Â-aIa^^I ^i
.-3âîi 3 ûjl^-vll
./ijj ^ -J i ^3 ^ " j ^ ^ i^ jlâ îı, ,'*1 ja j/J ı-A vıc jjij
-iA :Aî Jloa .-^lîl , ,JUj j)lıljâ.j Aij*j j/J vaj ^^'Uıvîl j jAia j^)ji^û^l ^ - ^İc J l -I
.All (JjaJj I -iA JA-îl - ja l lilj .Âlı
-iA JljAlj lj| :Jloâ vıi ijl lj Jl J*llj â'OAc"jj|
!j^jjî^jıA jc 1i"-Ala âJIua jc
vıc ıjl lj OllUı :J/jj jAia Ov :J/j
jja J aÎ j* ^ v j (jî Oî-j .jA-îl Avj
ii"â'i* j* oll*.." Va jja J aÎ c-uvl^î jAj
J j OJVa ljjjJ jlJ ^j .AU3 AAjilJj AAj Sjİ Jl^*!' JAî ja J v j ^lc J jijj
j^tvj J ' 3 J V jlJ
/.A^Zi .Âavj JJ ^i jjîl J a^1 -—
Al İAj Oiluikj ^j-oî OjiKl ^"k jjâj OjjIj -a ^ll "O :(^JlJ*.ll Oî-î
.^U M Ollil VOillAlA
ûVjlJAAjlc jjA VÂajlJa /ÂikliSl ^i ÂAlk Jjj* ^>a- j^JIJaîI Oî-î
:Jla
AjaV^ ^İ^ û^llu Cj/jj ^i â^J^ ^_^aA--a l Âlâ .tlU/iA (^Jj^jA-^l tjl^ CJİjJC.^^' A
jlUıîl
Ajl^^^al ^ i |-^la Û.Va^J /.Aİi Alıuj| ^ l■“•
3 A'3A"OJJ J ajll ^ il j l A<û-AİLkj ^ v jî A.jlulJ^j Aj^-l^ ^
(^ijj âjlljj (J*î :A^ ^i ^^Jlj«5l JlJ ..laJ &Tj ja (('^3 ! Aj JM V3 A"Jjl 0J>J ^ .AOjVc.^3 Ajlc. .LıJl
Âa/a^I JjJ ^j| /.jj j j l j (jl Aİ*î :Jloi .jJjl A jlli .A^/llA IVjjlj Aclioj ^Aji /liOîl jlİAî
^lc.^3 .ûj—M (Jla (^^a
^3 -jî
lAjj Aİili :(Jla .ijlllj
(jl^ l^ VJÎ
ûV
lA^Jİ A"î/l^ıA
Â^^jj !^ jc l ^ Ovİa (^j.a l" aJL ^jî
^(jloi
aJaIa"âîl^j
Jil^^a_î| Aj jj*"; /(3-J
"a^ı^ij ^/lij j j j Ia
ji j^iMÂİıjiiîij ^a^^ı i-a
0jAila ^İSl I^
jjaj I l-li .^ylîl /İJ^ ^i IjJj-^j^j IjvAlİji I^jİaİ3 j^3 IjOilJj l ^ j ^a^Î
l-li .JJl^jlSl^J j-Oîl (_JL^i AİlujÎ aj ^'âJ
^jî
A.^aj^ ASIi Alj^^aji*
j)l^j
(JJ
^'vîı (^^.a(J-uj ^vıki J ' 3 j V ^j J 3 J aŞıijÂ:n"ji ^j
A^lc vıa^j aJ'L (ji^j ıJ^ (J^j IİJ âjâ-a
tlİİ! lj-lcl Aa^^Âı^l ij-icl (^jli .^^a* 3 .'^ tjj*^^ ^aJ .Aji /^^-J Vf Jj^l ^ ojJ ^"k a*Joîl vı^ a*Joîl
(jV jJ .j Â^^lIA^l ^i AliJîl jj^ a
^vAİij (jJ^j .t^^Jjj v^ ^LuVîl "J_^jlj vıaİA^V ajjâîl
^JyŞ'^ l l oâj âj^j^l^I (jVf 3 â-Lk^j j J ; (jl J a!vj ^-îl _jlv^ ^.İİjiJ Vf i* Vklj (J^ Ai^Aaj
(jjjlj^ lÂj3 .^VJ ^lc i* ^',3
(JJ
jvOj (jl (^^.A
jlAl
o-Lkl^jîl j-oîl
(jV/
.-l uqŞ' i^y* vıijl^j ^aljVl
^ ojJIaJV/ ^^lj^Unîl
^jjcl :jlil 3 ^ (JAl (^^.A jlJ jl^î ûjA t"la :J/j -laiîl jlİ! jj a'AİJjj Jlv 1ıj jj I ^ijVk
(J jl^'3 ^l Cjjlb ^ JLT jl-A I)* ^"j^j^li . Allî^j ^İ0* liî (jl^ va :(Jla .Ajîj ^^l"^l ^-ila
c"İJ ^jî :t2İ^ 'a^-Î ^^jV/l ^i l^ :Lt' ^ *AîK t (Jloi AllJî'
^10â îl ^i ^vlîl 'ji^ij
(jî
^10aîl VbVık^j .^^-^llli^ oVbjj tO"'ıL IajJ tAj tOjîj /^juî ^ ij-v^Ş ^^vlî ^jî ^a-vlî ûV
üjj ^]üî ^İjjil
-Jjîı ^İOla-Iij t^Aiıaîı " - ji l-j Ojj^ı V L 'J j .^a^vj ^jiî a^ ^İ0j ^-Sı jiJ ı-j
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."ilil j i jAj Aİa Vik ıjikl ^&l-Jîl
jlc jvSj /^_ı jÂ lj ljA_j liAiLli llî jlv ısvc- :-ı ^iîı jii! jj a'Aijjj jiv ıj jjî jijj
J a jJJÎ j! " jljâJl j c jALîl j J j A"JÎji .JJZj li*A j iUnljâJlj t" j J - V
a Vj Aİİc j-ul! jljL
:Jla ÇjAîl Jja "jA.Jj taKIj A-JI / j.ujj t-jîl jÂi ^J-^J j^ i jjV V
a :j-iv jîj JAjî "İOi .Oîjja -aîj .A ^j-ÜUjjJjî taai—
j jl vüjj jAi tAiljL jljâ l : Jla !*&lj V :"""1j ÇA"lc "a jc İAj
!A"v" a jlA :lAî Jloi .jlk. /Vaj A iSljL "lu AlATj ASV ^-Vjl -l jA j - AüljAl
ja jlJ j .jlıl jL JAÎ J a J v j --l—
*j -jjj jvjj^ aijluîl j i Vİ*a jlJ ^ I js jjî Jljj
.AîLuıA£."jÂ_îl l-A j i jlc. j-uJ :J/j Çt^İ-Lk^j JJ\j a-î :A "loa .â—
kj JJZj jlli .aAAİAoij aA1/^ ^
£a jlJlj .JaaVI jA ^ -k j jjJlj .l oll"11 jA Oî- jV tÂc-Ukîl £a JJl ja jl" â^Liai^I VaSJ
.JLaVI j û-ljj
jlJ j .jilljL JAl J a tllî j^cjJ j^ljj-lıı^l (Jajj j c jZJ :J/j viuîl jj ^jaIJjJ jij—
kj
j i j AJllAj j i jZJ Oî—
Jj .|VlaIJlL jZJj .^j£lj ^S-vîl jAj Ujîl jAj -Vuiîl J a lvj*j lyy "■»*
j i jlJ l-j Ail j1A .AİaAî VjV V
a Vj J -jlj Vj Al* -jV V
a Vj JJÜ V jZJj AlOıi j i AOıi—
üj Aİâj
ûj^aj t"lj j"jj j tj -a- j*Jaj t -j-A ^ lllı ^vî ^Jaj j/ja-jA- A^ Vj -İaA*a J a" a*Av JJ ÛlVc.
>**j (j^L-J ^Ak âvik^j
^ 'AptAüJ .^ 1. 1* cJiî "'l —'J ^-Jjî^j t(jllJuÎ lAji ^J^Î^j tj^LİİA1.^
jjjj İ llüJj (Jİ^ ^ - Vl^^j
l-li .jl^ /İA
^İc.j ûj ^->L
j ÛJ a‘■'J l^'vJ
l^^a^j^A J^i;^
j"^l :J/j ^j tf^Aj-j Ajîj ^ aj jl^-ujîl Oî- aja -vj j)li .û^ja l-A
ûja l-A ja JJlj JjvıiLA-îl Ajvj
:A jjij^j - uaİ^ i j /aj jji^ jjj -ıiic. _jı ^ajîı (jiAj ^i jji^ ^jj- ııa j 11—
aj ^ jJ c-1 ,ji 11—
aj
V tj3 A^A_îl jjli (ji*îl j —
Lkl^j .t^bîj -cl AİJT^ L^'l*i ^jj tOili t -^j'^
^İ'jI.VÜjl (2 Îljj (2 SLjj
^.iA-j ^j .Aj—
J jJuüC'^j
(J".j
^j .Aj jAİ /^^-J JJ^ tA*^
/^ J JJJ J^î Aj âljî ^^jli
.jj,vZ^
l-A .—
La-^ıA-îl ^îj
tjJ—
j^Jİ Al"ij ^j .A-AAikîl
^îj ^aliji tA1İA^-" J ^j .û^ J l A.//.* jl—
OLâ
.^»Âa J j Ajî- jjl^
-ji Ajlc. ^alîni jjvj Aj ja -j ^."l^jjA^l
j ^i jJZj AaIjÎ l^^jj ^jAUjli :^jAljjjj J/j
_jl^ ^l (J^j—
^l ^jîl-'j jjl
—
üjj
t1*-aI^j ^iül
va J a^I ^îj
j^J
!^l
tlİlilc
-jjj :tjla^j ^j-il^lj^l Ajlc. (jiaZi cJk^jîl Cjıa^jji .jlJ'iîl jJa^ j^^aa1a»îl ^jla t(OJI^La :Aî J/j jAİîl
jl :(-JkJ)Sl J/j Ç^îl^ ^ ^ijl tl^A^j Çl—
Aj i
L jJj Çı^İl:J/j .^—
*j I jjl —
jjî :(Jla Ç|-l^
jl Aji j ^ l^ji jjjVl .^^uSl ^^O'lr- t"--j l^ jAkl l—
lA OSl t-^'jJj^ ^jj tOljj :J/j Çjij^j^- vıa(j-u'î
t^jli .a^mîl aijlcj :Oî I-'a* —
li'k lil JjâZi .alu"i ^ l l—
jj jjltjl_A^l ^^lj jîlkîl lil c"iJ l-j tjjJj
^jjjTlİAlAi JJJT ^"1J ^jjj tjîlk j t lil ^ —
*Jj "iiî ("1—a_j t"iiî
lil
ijj^ ^JT ^
J^Zj J^ ^ Jl^ij
l^Zi
jjjlli .U^ ^jjüi ("ıil , ,'a'ü^ taİA ^jjâZi İSI I—
jIjjl ^jA^j tJLT
. ajl —
k j i j l; ^ /^jJ ^^JvJjîl jlc - jj â :Jla t IjjjJ -—aii'lc
'—
Aj t* si —i^'
l—
.a
^ - j3j j j l^ :J/j .-Jjî' l oİJJ J^a-3 a^-Uîl (j>Aliıic.1 -a : Aî
tÂ.j^lıSl Oilü j i Oî—
—
j j^-ii
.J aVi aisıı -J^ t"aİA" j^ıiS İSI jlc^î (jl ^jAİASj .AAlk
3 ^î IV
îl^L(jjJj (jî lAj t^j-ujllj Jl^ ^jc. jj-uj jj ^vâvAAj jij—
k l^ "u-^l l—
A(Jjla_3
:J/j .âjı^ jî A.J_jjA^
jjjj j^^Aj&U ^aS -j
to—
. aj j 'A"kl vıa^j
toj^î^j ajl învj J jü a
^jA^j
tj^l'A j
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AJ cl :jlai AjJlJ jlc JjJl ^aj ."ilki -a :jlâ ^ ji lÂi .ûvA*^ Akj j j Aji AkVıAij*J 0—
IdiZi tAj—
J
^.jj va (Cjoîl l—
A^jV jjj 3 :J/j Alk ^ lj l-Ali .A jlkiuıj -a l^kja
^jla .^Aj- *—i>VTûjlc
<Lcl -—J va Akji 3 j lAİa .^— J a
/■Ul -Kj .^Aj- LÜî jjj-Ic l. l*a' ^jû-îl l—
A Oi*
.Aİ"aj ^ jlîl -ili .ilîl jj*jjl j!&i lj aJ^i t(jaîl Lcllaj j —
J jlc Lo£.1 r^"jî Okji (jj3 :j)lJ
("--jl vıajik lj l aİJ OSl alci ISlj .^jjJ J v j -^'—
i "l*-v-"ll :A J/j Aull Aıîj " » v j /.Ala
.^ jL j A lc - aj .jHîl Aİa J a Vj tjjlj V Oj* l—
AJjiaj .03 /uJl j i jiü-j ikji
jı*,JjZj A jAlj tlÂAj- jiAjjZj Ol* j_lajj jlJ l—
A !^1 jly»ıı: Jlai AjJlJ Aıİc jlali :J/j
llji cJvj '—
AlAjj jAkl lj :J/j Ç—
j lİjAl -ilsj jAj :J/j ÇÛaJ AaJ*üjl vbjüj !(Oİj^j :J/j Ç^Aj- lül
tt—ûküîl J a J-Jal jSİLıî j l j t-lV' J a -Jij tjAaîl J a (jlkl jSl ^Cj jla. JA .-^Jü âllj j l j t
—
a AiSîj Çl_i—
J -a ASÎ al*i l^—
lî Çj"jJ j î a ^.vjî i \'J l—
Aja ^ —
J j i J*v jli-îl J a —
lil ^ ja I jlj
Jjâj ^ Jj cj—
J jjSSi .lj—
J jlJ jj 3 t3 'jülj A jAlSj (jsî/j ûjus l—;î jv«ii .liî Cj —
J jik lljl
.A ı^<*Aİı ^ —
î| j'-Â îl jl j-âîl JA l—
.i .J*lj Jjâj JjV—aj jj —
J jjSj jî lAZi .Jj>âj
"İJl j K ij j l j î jkij ^ j a J a -Ij Ai Aluîl jlc ^ jv Via^-3l JIaJ i l—
Ajjj :Jlojj
.jja J aV ja lAjj t l-klj Aûikîj jıjjl
.jSjl^ bjT "1iıî âjj-a jjjl jisl V ^jî ^^jjjA^l JlJj :JlJ
jjj^l A.Jİc. Alîn (j,vj (Jl^ CjlA- -Ijl l-j :-i—
*jj âjl- jljj ^jA^j ^l^iA jjj —
Akv t"jia^ :J/j
V tl olâîl jıVj; a1»a (J'Vj (Jl^ tJılA-ijl l-j ^.-jj Ç/l^û-îl^j j^^l j^—
j J 1^,3 :t^la .^l_A-îl^3
jj^jl .Aa Aİv t"jlj l^^j t<Lİâîlj jjL^Vl Vj t^J^ ^ j j - <2İjü t^.üju jlJl (jAliîl (OÎAl (jlAİîl^j
. ^ z^I J a
tÂa—
LAlj jAlş^ tt^ijj^A^l jlc- (jalıîl
,jA,3 j-y î' 'ûjjljû^l j^^a jJvj (^ ^l ,3 :J/j
.A^^j All jk"Sli .ja"ali AİJ A^îljûj Jv—"i .1^ olâîl Ac
.^û/Jj j^^a.Aj ıjlA j^^ol l^ :^jajj
ISlj tOj—
c jlc "Olsli tLİâîl j l " »a. Çjj " * ia Va
:jlaa t(^)ivîl jlc JJj lİjJ JJ ^ /.Ali
j j ^^i-—; jjl^ j^a^İÇtOî ı„Jv-j i—
A
.Ijj K V^j
Aİla
^ jl V tt"—
c 3 l^
Çi—
AJ a JJl
jlc i—
AjlJ jîj .(jl^j^ l ^y"!1'A j ^ l
Jv^tiJ (^)A^j
^ A** tjjlj l 'olâîl^j
İ-li*!' "1A—
î3 tjjOi <jöj l_^^ tûjl '"îl
JlS^j taJ jIi Aji Ai-y^l " 'SiJî t^3 ^j^-Sl a^a^ l^
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