
A D L I E S E R İ N D E N Ö R N E K L E R 

İnc i K O Ç A K 

Abû' l- 1074 yılında Harzem'de, 
Zamahşar adlı bir köyde dünyaya gelmiştir. Uzun süre Mekke'de kal
dığı için, "Carullah (Tanrı'nın komşusu)" lâkabını alan Zamahşarl, 
tefsir, hadis, dilbilgisi, edebiyat, felsefe vb. alanlarında, büyük ün 
kazanmış bir T ü r k bilginidir. Harzemşahlar çağında yaşayan Zamah-
şarî, "Fahr-ı Harzem" lâkabını da kazanmıştır. 
Adab" adlı eserinde, o çağın Harzem Türkçesine ait örneklere rastlan
maktadır. 

Zamahşari, Bağdat'ta, Abü b. 
den, Abü'l-iîasan c A l i b. al-Muzaffar 

dersler almıştır. Arapça'yı çok i y i öğrenmiş olan Za
mahşarl, bir gün, Arap kabilelerine: "Babalarınızın, dedelerinizin di
l i n i , gelin benden öğrenin." diyecek kadar, kendisini bu dile vakıf gör
müştür 1 . 

Zamahşari, 1143 yılında, Harzem'in eski hükümet merkezlerin
den, Curcaniye'de ölmüştür. 

Zamahşarî'nın, adh eseri, öğüt verici nitelikte
dir. az-Zahab, başka yazarlara da esin kaynağı olmuştur 2. Bat ı 
dillerine de çevrilmiş olan bu eser, (ölm. 1845) tarafından, 
Farsça'ya da çevrilmiştir 3. Yüz makaleden oluşan az-Zahab4, 
Said ve Zihni Efendiler tarafından, 1290/ 1873 yılında, Osmanlıca'ya 
çevrilerek, İstanbul'da, Amire Matbaası'nda basılmıştır. 

1 Muccam al-'Udabâ', Mısıı 1936, X I X , 127; Ömer N. Bilmen, Büyük 
Tefsir Tarihi, İstanbul 1974, I I , 464. 

2 Doç. Dr. Şevkiye İnalcık, b. Asad ve Kitâb A.Ü.D.T.C 
Fakültesi Doğu Dil leri Dergisi, Ankara 1971, 11/1, 56 

3 A l i Nihat Tarlan, İ r a n Edebiyatı, Dünya Edebivatma Toplu Bakış: 4, İstanbul 1944, 
136. 

4 Kat ip Çelebi, Kaşf az-Zunün (hazırlayanlar: Ş. Yatkaya, R. Bilge), M i l l i Eğit im Ba
sımevi, istanbul 1971,1,117. 
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ÖRNEKLER: 

Birinci Makale 

İkinci Makale 

Ey insanoğlu! Senin aslın, testi gibi, çamurdandır. Halbuki için, 
k ibir ve övünme ile dolu. K i m i zaman, baban ve atanla; k i m i kez de, 
babt ve talihinle gururlanırsın. K i b i r ve gurur ile bir kişiye hor bak
mamak, atalarınla övünmemek, sana ne kadar yaraşır, senin için ne 
iy idir . Ey dostum! Gerçeği gör k i , neye binecek ve ne duruma gelecek
sin, öyleyse, haddini aşmayı azalt, böbürlenmeyi ve k i b i r i bırak! 

Kiş iy i , d ini ve işi (ameli) yücelttiğinde, yoksulluğu ve yetimliği 
alçaltmaz. Fitneciliği ve bilgisizliği onu alçalttığı zaman, malı ve 
ailesi onu yüceltemez. B i l i m , babadır; daha doğrusu; fesadı en i y i dü
zelten şeydir. Takva, annedir; daha doğrusu, bağıra en i y i basılan 
şeydir. Öyleyse, kendini onlara sığınarak koru. İ k i elinle üzengilerine 
sarıl k i , Al lah sana bol nimet versin ve i y i bir yaşamla seni yaşatsın. 
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Üçüncü Makale 

Ömür kasırga gibi geçmekte, sen ise, zayıf görüşünle kaybolmakta 
olan gölgende, sapıtmış bir halde, ömrünü yüzyıllar boyunca sürecek 
sanırsın. Bu ömür değildir; senin gününün aydınlığı, gece aydınlığı 
gibidir. Değerini b i l ve onu uykuyla geçirme. Bir an önce güvenli bir 
yerde esenliğe kavuşmak için bineğini mahmuzlayan binici gibi dav
ran. 

Dördüncü Makale 

Boy, sütun uzunluğunda (sütun gibi). Burun kibirle dolu. Endam, 
(kendini beğenmiş bir şekilde) gururla yana eğik. Etekleri uzun, övünç 
veren bir elbise (giymiş), Öyle bir kişi k i , eteklerini sürüklerken, sevap 
ve günahların bilincinde değil. Uzun etekli elbise (pahalı elbise) giye
rek eteklerini sürüklemek en büyük günahlardandır. Ey ahmak! Se
nin gibiler, Allah' ın rahmetinden en uzak olanlardır. Sana yazdılar 
olsun! Söyle bana; bu uzun etekli elbiseyi daha ne kadar giyeceksin. 
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Üzerinde etek sürüdüğünü yerler, kısa bir süre sonra, taşını toprağını 
senin üzerine örtecek ve çeşitli sıkıntılar vererek, seni incitecek. Se
nin ona verdiğin ağırlıktan daha çoğunu, sana yükleyecek. 

Beşinci Makale 

Ey babamın ve annemin oğlu (kardeşim)! Babalardan ve anne
lerden söz et. Aşiretin i leri gelenlerinden, saygıdeğer dostlardan, yakın 
ve uzak komşulardan, çadır komşularından, dizdize oturduğumuz ve 
birbir imizin dert ve üzüntüsünü gidermek için yarıştığımız, i y i l i k ve 
hikmetle birbirimizden yararlandığımız kişilerden bahset. Onları ya
ratan Allah, yok obualarım takt i r etmiştir. Bulundukları yerler, onlar 
hiç oturmamışlar gibi, boş kalmıştır. Öğüt kabul eden birine rastlansa 
ve gafletten uyanan bulunsa; onların yerleri, öğüt verici ve uyarıcı 
olarak yeter. 
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Yedinci Makale 

Seni (insanların gözünde) onurlandırıp, büyültmek; gerçekte, 
t a m anlamıyla alçaltıp küçültmek, ünlü yapmak da; ün ve şanını t ü 
müyle yok etmektir. Öyleyse, adsız, sansız olmayı, üne yeğle. Bi r kö
şede kalmayı, şeref ve itibardan daha sevimli gör k i , sıkıntıların pen
çesinden kurtulmuş, gizli k in ve kıskançlıktan uzak olarak yaşayasın. 
Gerçekten şerefli kişi ya kıskanılır ya da kendisi (başkalarım) kıskanır. 
Ya kendisine k i n duyulur ya da kendisi başkalarına k i n duyar. Bu da, 
insana heyecan ve sıkıntı veren bir felâkettir. Allah ise, dilediğini ya
par. 

Dokuzuncu Makale 

Sözüme kulak ver! Sana, kendi malım koruyan fakat, namusunu 
korumaya aldırış etmeyen aşağılık kişinin k i m olduğunu söyleyeyim. 
Bu kişi, serveti, kürkünün yırtılmasından emin olduğu zaman (yani, 
malı ve rahatı güvencede olduğu zaman) ve kendi karnı doyduğunda, 
ailesinin aç kalmasına aldırış etmez. Sana, yüce ve m u t l u kişinin k i m 
olduğunu bildireyim. 0, yukarıda anılan t u t u m ve davranışlara aykırı 
hareket eden, malım; namusunu korumak için bir kalkan olarak kul
lanan kişidir. Malım koruyana (haznedarına); " iş ini yap", ta r t ıy ı 
yapana; "çok ver" der. Kendisine de, coşup, heyecanlandığı zaman; 
"ağır ol k i , övülesin", ölçüsüz ve hafif hareketlerde bulunduğu zaman: 
"geri dür k i , güçlü olasın" der. 
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Onuncu Makale 

Senin kardeşliğine bağlanan kişi, bu tutumunda devam ettiği sü
rece, sen de onu kardeş ve dost say. Bu kişi, doğruluğu ve iy i l iğ i koru
duğu sürece, birl ikte olduğun veya yolculuk yaptığın zaman, bu dost
luğunu sürdür. Eğer o, böyle olmaz da, bir takım kötülüklere yanaşır 
ve içinden fitne ve fesat sızmaya başlarsa, böyle bir dostun, dostluğu
nu bir nalın tasması veya bir at kolanı bile olsa, kabul etme (yani, bu 
dostluğun sana çok yararı olsa bile, kabul etme). Dürüst olan dost, 
panzehirden daha yararlı, kötülüğe yatkın olan kişi ise, zehirden daha 
zararlıdır. 

Onikinci Makale 

Ölüm haberin, ağlayanlar, sızlayanlar tarafından açıklanıncaya 
kadar sen, sana muhtaç olanlardan yardım ve esirgemeni kesme. Ger
çekten, senin dara düşmüş dostuna yardımcı olman ve onun (yardım 
istemek için) dökeceği yüz suyuna karşılık, onu koruman; çok şiddetli 
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sıcakta suyu bol bir kaynak gibidir. Gerçekten bu, i y i l i k ve mutluluk
tan bir iz ve uzun uzun tavsiye edilmeye değer bir durumdur. 

Onüçüncü Makale 

Ey bağış isteyen! Yeter! Kazancın ne kötüdür. Dünyada, ihtiyaç 
göstermek gibi, insanın it ibarını eskiten bir şey yoktur. Senin, az şeyle 
geçinmen; y ır t ık elbisene, fakirliğine bir yama, kanaat, özelliğin olsun. 
Halkın malına gözdikmeyi azalt k i , Allah'ın fazlı, sürekli seninle ol
sun. 

Onaltıncı Makale 

K e r i m (soylu, cömert) olan kişi, zulüm yapmaya çağırıldığı za
man, yüz çevirir. Soylu ve mert insana, birisini aşağılama ve hakaret 
etme işi yüklenince, kabul etmez. Yumuşak huylu olan temkinl i kişi, 
vahşi hayvanın tırnağı kesilecek ve sırtı semer yarası olacak diye kork
tuğu gibi, (zulümden) ürküp kaçar. 

Bu nitelikleri taşıyan kişinin, zulümden çekinmesi, şerefli olanla-
ların dışında, çok az görülür. Soyu temiz olmayanlarda, hayır; köpe
ğin kuyruğunda, yağ yoktur. 
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Ondokuzuncu Makale 

İnsanların içinde en çok sıkıntı çeken kişi, düşmanını bırakıp, 
dostlarının yerine getirilmesi güç isteklerine karşı, yumuşak ve sabırlı 
davranan kişidir. Böyle birine serzenişte ve suçlamada bulunulamaz. 
Bu kişi, dostlarının kötü davranışlarını, onların günah ve kötülükle
rine sayar ve bu davranışlarına aldırmayıp, yan çizerek karşılık verir. 
Böyle bir insan, Allah' ın kendisine k i n dolu bir kalp yerine, sözünde 
duran temiz bir kalp vermiş olduğu kişidir. Allah, kötülükle dolu gö
nüllerin hayat bağlarını kessin. Zira, yağlı kâğıtta mürekkebin kayıp, 
durmaması gibi, hayır ve iyi l ikler de, böyle bir kalpte bulunamaz. 

Yirminci Makale 

Yiğ i t l ik , mertl ik, Allah' ın rızasına lâyık bir huydur. Cömertlik, 
i y i anılmaya değer bir karakterdir. Ben, alçaklık kadar, kötülüğe en 
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yakın bir şey görmedim. Dünyada dostluk kurulacak kişiler, ancak 
cömert kişilerdir. Onlarla hasta gönül(ler) tedavi edilir, hatır ı kırılmış
ların gönülleri alınır. Uzaklaşmış olduğun nimetleri, onlar sana geri 
verirler ve sende toplanmış dertleri, onlar senden uzaklaştırırlar. 

Otuzuncu Makale 

Dünya, çağ çağdır. İnsanlar da çeşit çeşit ve değişkendir, öyley
se, her günün olaylarına göre davran ve her topluluk ile onların anla
yacakları şekilde bir arada otur (bulun). Çünkü, günler, her zaman 
senin umutlarına göre geçmez. İnsanlar, her zaman senin yargına göre 
davranmaz. Dünya, istediğin şeylerde sana uygun hareket etmez; 
sana yardım etse de, yardımı sürekli olmaz. 
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Otuzüçüncü Makale 

Ey, dinarın ve dirhemin kulu (ey, paranın kölesi)! Ey, hırs ve tama-
m esiri! Bunların tutsağı olmaktan, ne zaman kurtulacaksın? Heyhat ! 
Zayıflamış olan dinini güçlendirmek için, efendine borcunu ödemeden 
ve iğreti bir durumda olan iyi l iklerini artırıp, fidyeni vermeden, senin 
için kurtuluş yoktur. Ey bir ekmekle karnı doyabilen kiş i ! Ey, bir kaç 
yudum su ile kanabilecek olan kiş i ! Nedir bu hırs? Yaptığın işlerden 
başka, sana hiçbir şeyin yaramayacağını yarın bilecek ve pişman ola
caksın. Öldüğün zaman, malının ve oğullarının sana bir yararı olma
yacağını öğreneceksin. Bu köprüden (dünyadan) geçecek olan kişi, 
malı ne yapacak. Bu ağacın gölgesinde konaklayan yolcu, güzellik ve 
sevinci niye istesin. 

Yetmişikinci Makale 

Dünya, hilelerden; insanlar, bid'ata 5 sahip olmaktan ibarettir. 
Ölümden ise, güçlü, kuvvet l i ceylanlar (bile), kurtulamazlar. A r t ı k 
(dünyayı) ister al, ister bırak. 

Yetmişdördüncü Makale 

Ey, aşağılık k u l ! Bu gurur verici uzun etekli elbise nedir? Nedir 
bu, kibirle surat etme ve yan bakış ? Ey adam! Bu gururlu bakışını 

5 Burada; "bid 'at", İslâmiyet'e aykırı olan inançlar anlamındadır. Geniş bilgi için bk. 
I b n Haceri'l-'Askalânl, Hadîs Istılahları Hakkında Nuhbetu'l-Fiker Şerhi (çev: Prof. Dr. Ta
lat Koçyiğit) ( A . Ü . İlahiyat Fakültesi Yayınlan: C), Ankara 1971,68, dipont: 91. 
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düzelt. Belki, çırpıcı kefenini hazırlamaktadır (vurmaktadır, tokmak
lamaktadır). 

Yetmişbeşinci Makale 

Taşıyıcısına; "beni eline alma" diyen, nice silah vardır. Nice söz 
de vardır k i , söyleyicisine; "beni diline alma" der. D i l i n ucu gerçekten, 
mızrağın delemediği şeyleri, delip geçer; hareketli ve oynak kargıların 
etkileyemediği şeyleri etkiler. Yemin ederim k i , bir kimsenin şeref ve 
namusuna d i l uzatmak, korunmuş ve saklı olan kanını akıtmaktan 
daha kötüdür, öyleyse, iyice düşünüp taşınmadan, konuşmaktan sa
kın. Söyleyeceğin sözler, yalnız; "niye ve n i ç i n " diye, ayrıntılarıyla 
düşünülmüş olmalı. 

Seksenbirinci Makale 

Sana, fani hayatla bir l ikte, m u t l u rahat bir yaşamı k i m garanti 
edecek. Bu dünyada kolay elde edilebilecek bir nimet, bu geçicilikle 
beraber, y i t i r i lmiş bir iştir. Ebedî mutlulukla memnun olacak kişi, 
ancak tükenmeyen ve yok olmayan şeyi isteyen saygıdeğer kişidir. 
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Seksenikinci Makale 

Kalbine, iffetin tatlılığını anlat ve ona az bir geçimle yetinmeye 
alışmasını bi ldir. Çünkü bundan fazlası seni şüpheli durumlarda bıra
kır, hiç olmazsa, küçük, boş işlerle uğraşmaya düşkün eder. Yarın, 
güneşin altında terleyecek (zorluklara uğrayacak) bir kişi iç in, bu gü
nün bolluk ve dirliğinde bir hayır yoktur. 

Seksendördüncü Makale 

Ey, hayırlı işten yoksun olan gururlu kiş i ! Ve ey, kalbi temiz ol
mayan günahkâr ve her hali bulanık göl gibi olan sözünde durmayan 
kiş i ! Senin gibilerden, hiç kimse hoşnut olmaz. Öyleyse, tek, kimseye 
ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Tanrı senden (ondan) razı olur mu? 
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Seksensekizinci Makale 

Ataları ; mezarlar çürütmüş, babaları; uzun zamanlar, yok etmiş
t i r . Oğulların ise, haberdar edilmeleri yakındır. Öyleyse, yarın u y k u 
yerine gideceğin halde, bu geçen gölgeye aşırı düşkünlük niye? 

Doksanbirinci Makale 

Ey dünya! Senden ayrılmak üzüntüsünden dolayı, ciğerleri ve 
ağlamaktan gözkapakları yaralı nice aşıklar vardır. Kır ıp geçirdiklerin 
sayılamaz derecede çok, onların şikayetleri de çakıltaşları sayısınca. 

Doksanaltıncı Makale 

Azık azalmış, su t u l u m u kurumuştur. Y o l uzamış, rehber şaşır
mıştır. Neye cür'et ettiğinden haberin var mı? Ayağın bir yerde dura-
cakmı, yoksa kayıp, gidecek mi? 

Seksenbeşinci Makale 

Kavrayışı ve zekayı, ne kadar çok dalgınlığa çevirdin. Fitne ate
şiyle ısınmayı ne çok uzattın. Bi r çok kez ayağın kaydı da, pişmanlık
tan dişini sıkmadın (pişmanlık duymadın). Keşke bu uyuklamadan 
ne zaman uyanacağını ve bu yıkılıştan ne zaman doğrulacağım bilsem. 


