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MUHTASAR: 

1. Bir adamın sakalı ağarınca Allah kuluna “Ey kulum, 

bu dünyadan artık vazgeç, öbür dünyaya gitmeye hazırlan” demek istemiştir. 

2. Öğüt vermek kolay, tutmak zordur; ama öğüt tutan saadete erer demişler. 

3. Gençler kendi bilgilerini yaşlıların bilgilerinden üstün tutarlar. Şurası bir gerçektir ki bilgi 

ne kadar lazımsa tecrübe de o derece gereklidir. Her ikisine de değer vermek gerektir.  

4. Öğüt aklın süsüdür. Herkes en değerli şeyleri en çok değer verene vermek isterler. Biz de 

nasihatımızı bu nedenle evladımıza vermek dileriz. Tutarsan sana fayda verir, tutmazsan biz 

babalık görevini yapmış oluruz. 

5. Bu ölümlü dünya ebedi dünyayı kazanmak içindir. Dünyaya değer verip zamanını 

değerlendirmezsen ebedi dünyanın mutluluğunu kazanamazsın. Dünyada iyi insanlar aslan 

gibidir, kötüler ise it gibidir. İt avını avladığı yerde yer, aslan ise inine götürür de öyle yer. 

Sen de burada avladığını ahirette yemeye bak ve aslan gibi ol. Ahiretin sermayesi olan 

zamanını ibadet ve salih amelle geçirmeye bak.  

6. Her şeyden önce Allah’a verdiğin kulluk sözünün eri ol. Allah insandan beş ibadet istedi. 

Bunları birincisi imanın ifadesi olan kelime-i şahadettir. Şahadet sözü batıl şeylerden yüz 

çevirmektir. Sonra namaz, oruç gelir ki bunu herkese emir buyurdu. Zekat ve haccı ise 

zenginlere emretti. Bu ibadetleri Allah seçkin kullarına nasip eder. Sen de iyilerden ve 

seçkinlerden olmak istersen bunları asla ihmal etme. 

7. Namazı tadil-i erkân ile kılan dünyanın en akıllı adamı ve Allah’ın da en sevgili kuludur. 

Namaz kılanda kibir olmaz. Zira onun aslı tevazudur. Sen kendini tevazua alıştırırsan bedenin 

de sana uyar, nefsin de sana tabi olur. Tevazu sahibini ise Allah yüceltir. 

8. Şahsiyetini anne-babanın şöhretine değil, kendi gayretinle kazanmaya çalış. Anne baba size 

Ahmet, Ali, Mahmut gibi isimler verir. Senin kazandığın ad ise bilgin, üstad, muallim, usta 

gibi unvanları çalışman, gayretin ve becerin ile kendin kazanmalısın. Halk arasında ancak bu 

şekilde yüksek bir mevki kazanırsın.  

9. İnsanlarla tatlı dille konuşmayı alışkanlık haline getir. “Kimin dili tatlı olursa dostları çok 

olur” demişlerdir. Ama sözün ne kadar tatlı olursa olsun sözünü namertlere söyleme. Bir de 

yerinde konuş. Yerinde söylenmeyen söz güzel de olsa çirkin görünür. Seni sıkıntıya sokacak 



ve yanlış anlaşılacak sözleri de söyleme. Sonra bunu telafi etmen imkânsız olur. Güzel söz 

söyle ki güzel cevap alasın.  

10. Hiç kimsenin üzüntüsüne sevinme. Böyle yaparsan kimse de senin üzüntüne sevinmez. 

Senden aşağıda olanlara zulmetme, adalet göster ki sen de büyüklerden zulüm görmeyesin.  

11. Çorak yere ağaç dikme ve tohum ekme; çünkü ürün alamazsın ve çaban boşa gider. 

Nankörlere de iyilik yapma. İyiliği iyiliği bilene ve teşekkür edene yap. Nanköre ne iyilik 

yapsan şikâyet duyarsın ve asla memnun edemezsin. Layık olandan da iyiliği esirgeme ki 

pişman olmayasın.  

12. Elinden iyilik gelmese de insanları iyiliği tavsiye et ve iyiliğe yönelt. “İyiliğe delalet eden 

iyilik yapan gibidir” demişlerdir. Birini hayra yönlendiren o hayrı işlemiş gibidir. Hiç 

kimseye yaptığın iyiliğe de pişman olma. Şayet layık olana yapmışsan yerini bulmuş olur, 

layık olmayana yaparsan sen iyilerden olmuş olursun.  

13. Kötülükten sakın. İyiliğin de kötülüğün de bir gün gelir seni bulur. Daima dua almaya 

bak; bedduanın kişiye verdiği zararı hiç kimse veremez. Bir kişiye senden kötülük erişir de 

gönlü daralırsa senin de gönlün daralır, sıkıntısı sonunda gelir seni bulur. 

14. Sevincini de üzüntünü de herkese söyleme. Derdini ancak derman olacak olana söyle. 

Sevincini de ancak dostlarınla paylaş. Sıkıntını dostuna söylersen onu üzmüş olursun, 

düşmanına söylersen onu sevindirmiş olursun. Bunun ikisini de yapma. 

15. Dünyanın sevinci de kederi de geçicidir. Akıllı insan ne sevince ve ne de üzüntüye çabuk 

kapılmaz. Çabuk sevinmek ve üzülmek çocukların huyudur. Aklı başında olan insan dünya 

umurundan ne kazandığına sevinir ve ne de kaybettiğine üzülür.  

16. Allah’ın rahmetinden ümidini asla kesme. İnsana hayır ve şer Allah’tan gelir. Bu nedenle 

de sana hayır da şer de ummadığın yerden gelir. Bu nedenle umduğun yerden sana hayır 

gelmeyebilir, bundan dolayı onlara darılma. Bunun için her ihtiyacını Allah’tan iste.  

17. Hayatında hakkı asla inkâr etme. İnsanların iyi bildiğini sen de iyi biliyorsan ona asla kötü 

deme. Kötü bildiğine de sen de kötü biliyorsan ona da asla iyi deme. Daima hakperest ol. 

Sözün geçerli değilse sukut etmeyi tercih et. Hakkı da düşmanında olsa kabul et.  

18. İnsanları denemeden sakın onlarla dost olma. Biri sana öfke ile bağırırsa sen ona 

yumuşaklıkla cevap ver. Ahmaklara ise hiç cevap verme. Zira “Ahmağa cevap sukut 

etmektir” demişler. Kadınlarla çocuklarla da asla münakaşa etme. Onlar her zaman sana galip 

gelirler, zira amaçları doğru olanı yapmak değildir. Bu nedenle onları mağlup etmek ve onlara 

hakkı kabul ettirmek imkânsızdır. 

19. Üzerinde emeği olana vefanı göster ve emeğini boşa çıkarma. Emeğini ödeyemiyorsan hiç 

olmazsa nankör olup hakkını inkâr etme! Senin için emek çekeni kendine düşman etme ve 

onlardan iyiliğini esirgeme… 

20. İnsanı Allah katında da insanların yanında da değerli kılan ilim, edep, tevazu, iffet, 

dindarlık, yardımseverlik ve doğruluktur. Bunların hepsinin sermayesi ise hayâdır, utanmadır. 

Bir insanda haya varsa onda iman da vardır akıl da… Çünkü peygamberimiz (sav) “Haya 

imandandır, iman ise akıldandır” buyurmuşlardır. 



 21. Bilgisiz kişiyi, marifetsiz insanı insan yerine koyma. Cahil ile arkadaş olup beraber 

oturma. Bilhassa kendisini âlim sanan cahille asla oturma. Daima bilgili ve alim insanlarla 

beraber ol. İyilerin ve bilginlerin yanında olursan sen de onlardan sayılırsın. Onların 

sözlerinden ve sohbetlerinden faydalanır sen de âlim olursun. Peygamberimiz (sav) “Kim kırk 

gün bir kavimle oturur kalkarsa onlardan olur” buyurdular. 

22.  Huy ve karakter kişiyi asla terk etmeyen en yakın arkadaşıdır. Bir şeyi ne kadar çok 

yaparsanız o sizin alışkanlığınız olur. Alışkanlığı devam ettirirsen huyun ve karakterin olur. 

Daima iyi alışkanlıklar edinmeye ve kazanmaya devam et. Senin güzel huyların senin 

amelindir ve sen bunlarla değerli olursun.  

23. Cahillerin seni övmesinden sakın. Çünkü cahiller ayak takımıdır, akıllılar ise ileri gelenler 

ve bilginlerdir. Cahil bilgin kişilerin ve bilenlerin işlerini cahil olduğu için beğenmez ve tenkit 

eder. Herkes kendisine benzeyeni sever ve onunla uyum sağlar ve onu över. Bu nedenle 

cahillerin övgüsünden sakınmak gerek. Cahilin öveceği işi yapmak akıllıların nazarında 

düşkünlüktür.  

  24. Kimseyi incitmemeye özen göster. Biri seni incitirse sen bundan dolayı onu incitme. 

Büyüklüğün nişanı budur. Tecrübeli ve bilgili insanlar sana nasihat ederlerse öğütlerine kulak 

ver ve faydalanmaya bak. Faydalı öğüt yalnızken verilendir. Halk içinde verilen öğüt insanı 

rencide eder, bu nedenle kulağa girmez. Sen birine öğüt vereceksen yalnızlığı tercih et.  

25. Bir konuda ne kadar bilgi sahibi olursan ol istişareden kaçma. Akıllı ve tecrübeli olanlara 

danışmadan bir işe girişme. Sen kendi başına bir iş yaparsan yalnız kalırsın. İstişare ile iş 

yapacak olursan yardım görürsün. Kendi bildiğine giden pişman olur, istişare eden pişman 

olmaz. İstişareyi de Allah’tan korkan muttaki ve akıllı yaşlılarla ve merhameti insanlarla yap.   

27. Hiçbir doktor kendisini tedavi edemez. Bir gözle bakan da iki gözle bakan gibi göremez. 

Doktor hasta olunca bir başka doktora gider. İnsanın kendi bilgi ve tecrübesi bazen kendisine 

fayda sağlamayabilir. Bu nedenle başkasının yardımına ihtiyaç vardır. 

28. Biri senden yardım isterse düşmanın da olsa ona en iyi şekilde yardımcı ol ve ihtiyacını en 

güzel şekilde karşıla. Asil insana yakışan budur. Böylece düşmanlığı da dostluğa dönüşmüş 

olur.  

29. Değerli insanlar senin yanına gelecek olsalar onlara gereken saygı ve hürmeti göster. 

Çünkü onların sana gelmeleri seni değerli bildikleri içindir. Bu senin şerefini artırır. Değersiz 

ve şahsiyetsiz adamın yanına kimse gitmez. 

30. Sakın yalan söyleyerek birilerini aldatma. Yalan yalanın mukaddimesidir. Yalanının 

kapatmak için pek çok yalan söze ihtiyacın olur, sen de yalancı damgasını yersin. Bir daha 

asla doğru adam olamazsın. Bu nedenle yalana benzer doğruyu da söyleme. Yanlış 

anlaşılmaktan ise susmak en iyisidir.  

31. Hiç kimsenin arkasından kötü söz söyleme! İyi sözlerin söylediğin yerde kalır; ama kötü 

söz hemen söylenene gider. Sözünü bilmeden ve düşünmeden söyleyen de papağana benzer. 

Sözün doğrusu ve iyisi açık, anlaşılabilir ve faydalı olmalıdır. Sözlerinden cahil de alim de 

istifade etmelidir. 

32. En değerli ve değerlendirilmesi gerek üç şey vardır. Vakit, nakit ve kelam. Kelam da mal 

gibidir israf edilmesi caiz değildir. bu nedenle sözü boş yere harcayıp israf etme! Kaldı ki 

bütün sözlerin ağzından çıkar çıkmaz Allah’ın huzuruna gider ve melekler onun hesabını 



sormak için yazarlar. Yerini bulunca da bildiğini söylemekten çekinme. Kesin bilmediğin bir 

hususta yersiz iddiada bulunma. 

33. Sana faydası olmayan ve olmayacak olan şeyleri ve sırları merak edip öğrenme. Kalabalık 

bir toplulukta bir iki kişi ile fısıldaşarak konuşma. Görenler kendileri hakkında konuşulduğu 

zannına kapılabilirler. Böyle yanlış anlaşılmalara fırsat verme. 

34. Hiçbir zaman haddini ve hududunu aşma! En büyük kabahat haddi aşmaktır. Haddini aşan 

zıddı ile mukabele görür. Yerini, konumunu ve makamını koruman sözlerine ve 

davranışlarına bağlıdır. Bu nedenle önce düşün sonra konuş. Bir toplumda konuşacaksan önce 

konuşulanları dinle sonra gerekirse az, öz ve çözüm sağlayacak şekilde konuş. Acele etme ve 

her söze cevap verme. 

35. Bilgin çok, sözün az olsun. Az ve öz konuşmak akıl alametidir. Çok konuşmak, boş 

konuşmak cahillik ve aptallık alametidir. Kişi ne kadar akıllı ve kâmil de olsa çok konuşunca 

ayak takımı yanında dahi adı beyinsize çıkar. Cahil ve sıradan biri de konuşmadığı zaman 

herkes onu akıllı ve hünerli bilirler.  

36. Sakın kendini övme! İnsanın kendisine yaptığı şahitlik kabul edilmez. Sen çalış eserin seni 

övsün ve insanlar senden iyi olarak bahsetsinler. Halkın sözlerine de kulak ver. Zira halkın 

dili hakkın dilidir. Halk senden iyidir diye bahsediyorsa iyisin, kötüdür diyorsa kötüsün. 

37. Pers Kralı Nuşirevan-ı Âdil’in Sözleri:   

  Beceriksizi dost tutmayın. Beceriksiz kişi ne dostluğa ne düşmanlığa yaramaz. 

  Pişman olduğun işi bir daha yapma. 

  Kendini bilge sananın bilgisizden sakının. 

  Altından kalkamayacağın işe girişerek nefsine zulmetme. 

  Düşmana sırrını vermek istemiyorsan sırrını dostuna söyleme. 

  Büyüklere küçük nazarı ile bakma! Bu ülkeye büyük zarar verir. 

  Değersiz insanları ölülerden say; onları yok say, muhatap alma! 

  Cimri ve himmetsiz kişinin ekmeğini yemekten ise aç kalmak daha iyidir. 

  En büyük hastalık gereksiz işlerle uğraşmaktır. Bu insanı önemi işlerden uzaklaştırır. 

  Halkın senin iyiliğinden bahsetmesini istiyorsan kimsenin kötülüğünü söyleme. 

   Alnının ak ve yüzünün pak olmasını istiyorsan haya ve utanmayı ahlak edin. 

  Rahat bir hayat sürmek istiyorsanız kimsenin işine karışmayın. 

  Mahcup olmamak istiyorsan emek vermediğin ve hakkın olmayan bir şeyi alma! 

  Arkadan gülünmesini istemiyorsan elinin altındakileri ihmal etme. 



  Pişman olmak istemiyorsan nefsinin arzularına uyma. 

  Akıllı bir insan başkasından ibret alandır. 

  Korkusuz yaşamak istiyorsan halkla kavga etme, insanları incitme! 

  Hürmet görmek istiyorsan başkalarına hürmet et. 

  Halkın sözlerine uymalarına uymak istiyorsan önce kendi sözünün eri ol. 

  Halkın içinde büyük olmak istiyorsan cömert ol, insanların duasını al. 

  Gönüllere girmek istiyorsan gönüllere girecek hoş sözler söyle. 

  Kamil olmak istiyorsan kendine layık görmediğin bir işi başkasına layık görme. 

  Halkın iyisi olmak istiyorsan varını halktan esirgeme. 

  Şayet kalp kırmak ve yaralamak istemiyorsan cahillerle tartışma. 

38. Akıllı genç, ihtiyar gibi ölümü düşünüp gençlik hevesatına esir olmayandır. Genç akıllı, 

neşeli, yardımsever ve çalışkan olmalıdır. Gençlikte çalışan yaşlanınca rahat eder. “Gençlik 

delilikten bir şubedir” demişler; ama bunu cahil ve hevesi peşinde koşan gençler için 

demişlerdir. Bela ve sıkıntılar hep akılsız, heva ve heves peşinde koşan gençlerden kopar. 

Allah’ın bilen, haramdan kaçıp farzları yapan genç Allah katında meleklerden üstündür. 

Peygamberimizin (sav) sahabeleri hep gençlerden oluşuyordu. Bu nedenle "Yaşlılar bana 

karşı çıktı, gençler beni tasdik etti" buyurdular. 

39. Yaşlılara çok hürmet et, onlarla konuşurken boş sözler söyleme ve sözlerine itiraz etme. 

Yanlış da konuşsalar dinle, hatalarını yüzlerine vurma, gençler hatayı kabul ederler; ama 

yaşlılar asla kabul etmez üstelik seni suçlar ve cahil görürler. Yaşlılara verilecek cevap 

susmak ve dinlemektir. Aksi cevap verirsen utanılacak bir duruma düşersin. 

40. Gençliğinde bilgi tohumu atarsan yaşlanınca gölgesinde oturacak bir ağacın olur. İnsan 

dünya ve ahirete ait bütün kazanımını genç yaşında çalışmakla elde eder. Gençliğini boş yere 

oyun ve eğlence ile geçirenlerin dünyada da ahirette de sonu hüsrandır. Ne kendisine, ne 

yakınlarına ve ne de topluma faydalı olmaz, bilakis başlarına bela olur. Allah bilgiye ve 

ibadete ve halka hizmete kendisini vermiş gençlerden razı olur ve onları muvaffak kılar. 

Dünyada selamet ve ahirette saadet gençlerindir.  

41. Gençlikte yaşlıları taklit et ki yaşlanınca gençlerden utanmayasın. Ne demişler, “Gençler 

düşünebilse, ihtiyarlar yapabilse…” Bu nedenle yaşlıların tecrübelerinden faydalanan gençler 

iki cihana da sahip olanlardır. 

42. Kişinin geçimi nerede ise evi de orada olmalıdır. İşlerin en güzeli evine yakın olandır. 

Evlerin en iyisi alt katı iş yeri üst katı ev olandır. Saadetlerin en güzeli neşeli, anlayışlı ve 

yardımsever aileye sahip olmaktır. Kişi işinden sıkılır ve üzülürse evinde teselli bulmalıdır, 

evinde sıkılırsa onda saadet arama…  

43. Dosta düşmana iyi görünmek ve huzurlu olmak istiyorsan zamanını düzensiz ve boş yere 

geçirme. İnsanın en değerli sermayesi zamanıdır. Zamanı iyi değerlendiren her şeye sahip 

olur. Zamanı boşa harcayan da her şeyden mahrum kalır. Tüm insanların her gün yirmi dört 



saati vardır. Herkese Allah eşit sermaye vermiştir, kişi bu sermayeyi aklına göre değerlendirir, 

kazanır ve kaybeder. 

44. Şaka muhabbetin kezzabıdır. Sakın kimse ile şakalaşma! Demişler ki, “Şaka etmek şerrin 

kılavuzudur, savaşlar bile şakadan doğar” demişlerdir. Şaka yapmak için duruma çok iyi 

hâkim olmak ve muhatabı çok iyi tanımak ve samimiyetin zirvesinde olmak gerekir. 

Kendinden üstüne yaparsan itibarını kaybedersin. Kendinden aşağıdakine yaparsan onun 

gözünde değerini kaybedersin. Akranına yaparsan güzel ve onun itibarını koruyacak şekilde 

olsun. 

45. Mal canın yongası, dünyanın itibarı ve insanın kazanımıdır. Kazancın emek ürünü ve helal 

olsun ki devamlı olsun. Haramın binası olmaz. Parayı herkes kazanır. Bizi zengin yapan 

kazandıklarımız değil, biriktirdiklerimizdir.  

46. Dünyanın hiçbir şeyine gönül bağlama. Çünkü her şeyi fanidir, geçicidir. Sen dünyayı ne 

kadar seversen sev dünya seni sevmez. Senin sevmeyene gönül bağlarsan sıkıntı ve ıstırap 

içinde kalırsın. Dünya güzel bir gelindir herkesi aldatır ama kimseyle evlenmez.  

 47. En büyük günah tembellik ve cahilliktir. Zira tembel ne dünyayı ve ne de ahireti 

yapamaz. Cahil de yaparken yıkar; altmış senelik kazanım cahilin cehaleti ile bir anda yok 

edilebilir. Cahillikle ahmaklık arkadaştır birbirinden ayrılmaz. Sonradan pişman olmak işe 

yaramaz. Bu nedenle sakın cahillerden ve tembellerden olma. 

48. Her konuda israftan sakın. İsrafın sonu yoksulluktur. Ayağını yorganına göre uzat. Elinde 

olanla yetin. Kanaat ikinci bir zenginliktir. Elinde sana ait olan mal başkasının en alasından 

iyidir, değerini bil ve yerinde harca, hakkını ver ki daha iyisine layık olasın. Aç gözlülük 

insanı sıkıntıya sokar ve dertlere giriftar eder. Serçeyi avcıya yem eden aç gözlülüğüdür. İsraf 

da gereksiz harcamadır. Gerekiyorsa çok harcamak israf değildir; gereken yere harcamamak 

cimriliktir.  

49. Zahmetten ve çalışmaktan kaçınma. Rahat zahmettedir, zahmet rahattadır. Zorluk 

kolaylığı celbeder. Gayret daima başarı getirir.  

50. Borcuna ve sözüne sadık ol. Borcun gecikmesi dostu düşman eder. Şayet bir dostuna borç 

vermişsen ona artım “malım” deme. Verirse al, vermezse sıkıntıya düşmüşse onu ona bağışla. 

Dostun sana kendiliğinden getirip vermezse ondan istemek için yanına ve kapısına gitme. 

Elinde varken dostlarına ve akrabalarına iyilik ve ihsanda bulun ve bununla Allah rızasını 

kazanmaya çalış, başka bir beklenti içine de girme. 

51. Doğru olsa da yemin etme ve yemine ihtiyaç duymayacak kadar güvenilir olmaya çalış. 

Asla yalan söyleme! Ne kimseyi aldat ve ne de kimseye aldanma. Dostun seni aldatmaya 

çalışırsa aldanmış görün, kusurunu yüzüne vurma. 

52. İşlerinde daima sabırlı ve kararlı ol. Sabır beklemek ve acizlik içinde olmak değil, kararlı 

ve mücadeleci olmaktır. Hakkı müdafaa etmek, salih amelde devamlı olmak ve günahlardan 

sakınmada devamlı ve kararlı olmak demektir. Bu nedenle sabırlı ol, sabır tavsiyesinde bulun. 

Sabredenlerin mükâfatı hesapsız olarak verileceğini unutma. Sabretmek akıllı olmak 

demektir. 

53. Ev almadan önce komşu al. Komşuluk haklarına riayet et. Hayırlı komşunun mükâfatı 

cennettir. Dünyada da hayırlı komşuluk mahalleyi cennete çevirir. Mükâfat amel cinsinden 

olduğu gibi ceza da amel cinsindendir. Unutma… İyi komşuluk ve iyi geçim aklın yarısındır. 



Uyumlu, yardımsever ve sevecen olmak, kendini insanlara sevdirmek akıllılık ve 

bahtiyarlıktır. 

54. Kusursuz dost arama, düşmanın gülen yüzüne de aldanma. İnsanların en bahtiyarı 

dostlarıyla mürüvvetkarane muaşeret eden, düşmanları ile de barış içinde yaşayandır. 

Düşmanın ne kadar küçük te olsa onu küçük görme. Bir kıvılcım bir binayı yakar. Düşmanın 

senden yardım isterse ondan yardımını esirgeme, en iyi şekilde yardım et, dostluğunu kazan. 

55. Misafire ikram et, hürmet et ve gereken saygıyı göster. Ona yastık, koku ve süt ikram et. 

Yemek yedir ve hoş sohbet et. Güler yüz ve tatlı dille mukabele et ki her gittiği yerde senin 

şerefini artırsın ve seni övsün. Böylece saygınlığın, itibarın ve şerefin artmış olur. 

56. İkiyüzlü insanlardan uzak dur. Onları asla yakınına alma. Birinin söz taşımasıyla verdiği 

zararı bazen olur ki ömür boyu tamir edemezsin. Biri senin ayıbını söylerse hemen o 

ayıbından vazgeç. Tanımadığın bilmediğin bir mecliste başköşeye geçme ki biri seni aşağıya 

oturtmasın. Meclistekilerin durumlarını bilmeden konuşma ki daha iyi bilen birinin yanında 

değerini düşürmeyesin. Sonradan özür dileyeceğin bir hatayı yapma ki özür dilesen de sen 

daima kusurlu olarak anılırsın. Kimseyi suçlama ve ayıplama ki suçlanıp ayıplanmayasın. 

Kimseye su-i zan etme ki su-i zanna uğramayasın. Gıybet etme ki gıybetini yapmasınlar.  

57. Af dileyeni affet, yardım isteyene yardımcı ol. Yapamayacağın şeyi vaat etme ve söz 

verme. Kimseye kefil olma. Cimrilerden bir şey isteme, isteyeceğin şeyi verebilecek ve 

cömert olanlardan iste. İhtiyacını güzel huylu güzel yüzlülerden talep et. Peygamberimiz (sav) 

böyle buyurdu.  

58. Kadir kıymet bil, teşekkür et. Şükür nimetin artmasına, nankörlük nimetin seni terk 

etmesine sebeptir. İnsanlara iyilik et ama teşekkür bekleme. Allah için iyilik yap ki yaptığın 

Allah katında makbul olsun. Böylece iyiliğinin karşılığını ebedi alemde görerek ebedi mesut 

olursun. 

59. Gönlünde ilim sevgisini eksik etme. İlme, alime ve kitaba değer ver. İlimlerin şahı ve 

padişahı iman ilmidir ve ilmin amacı Allah korkusunu artırmaktır. Yüce Allah “Ey iman 

edenler, iman edin” ferman ediyor. Bu iman ilminin artması için çalışmayı emretmek 

anlamına gelmektedir. Bu nedenle daima imanını artırmaya ve kâinat kitabını tefekkürle 

okumaya devam etmelisin. Bunun için yanından kitap eksik olmasın. 

60. Okumaya ve yazmaya da çok hırslı ol. Yüce Allah okumayı ve yazmayı emretmiştir. 

Dünyaya hükmeden kılıçtan çok ilim ve kalem erbabıdır. Şimdiye kadar böyledir, bundan 

sonra da böyle olacaktır. Daima dünyaya, paraya ve idareciliğe itibar etmeyen gerçek ilim 

sahipleri ile beraber ol. Parayı, makamı ve şöhreti sevmeyenler ihlas sahibidirler. Onların 

yanından ayrılma. 

61. Konuşmaktan çok dinle, yazmaktan çok oku! Siyasilerin ve devlet adamlarının ne 

dediklerine değil, niçin dediklerine bak ve işin arka yüzünü ferasetinle anlamaya çalış. Uzak 

görüşlü ol, işlerin hakikatini ve gerçek sebeplerini öğrenmeye çalış. Yüzeysel, görünüşe 

bakarak hüküm verme. 

62. İşi ehlinden öğren ve bir işi vereceğin zaman da ehline ver. Dünyaya düşkün, şöhreti 

seven ve bilgisizce konuşanlardan uzak dur. Kendini kimseye çiğnetme ve senin forsunu 

kullanarak öne çıkmak isteyenlere de müsaade etme. Kimsenin fikrine ve siyasetine kendini 



alet ettirme. Davanı da şahsiyetini de koru. İlkeli ve tavizsiz olmak dünyayı, makam ve 

mevkii kazanmaktan, mal ve şöhret sahibi olmaktan daha zor ve daha önemlidir. 

63. Her şeyden önce dinini, aklını ve iffetini koru. Şeriatın ahkâmının, yani hukukun beş 

temel amacı vardır. Hayatı, dini, malı, aklı ve namusu korumaktır. Bunlardan birine zarar 

gelirse diğer bütün kazandıklarını yok say. Bundan sonra şeair-i islamı korumak ve dini ihya 

etmek kalır ki bunlar da farzları yapıp haramlardan kaçmaktır. Bunu yaptın mı iki cihanın 

saadetini elde edersin. Allah yardımcın olsun. 

Hz. ALİ (RA) İLMİN ÖNEMİNİ ANLATIYOR 

Haricilerden on kişi peygamberimizin (sav) “Ben ilmin şehriyim, Ali onu kapısıdır” hadisini 

merak ederler. Hz. Ali’nin ilmini denemek isterler. Aralarında anlaşarak aynı soruyu ayrı ayrı 

sorarlar. Hz. Ali (ra) her birine ayrı cevap verir. Soru şudur: “İlim mi hayırlıdır, mal mı 

hayırlıdır?” Hz. Ali (ra) “Elbette ilim daha hayırlıdır” der ve her birine ayrı bir gerekçe 

gösterir. 

1. İlim peygamberlerin mirasıdır, mal ise Karun’un mirasıdır. 

2. İlim seni korur, malı ise sen korumak zorunda kalırsın. 

3. İlim sahibinin dostu, mal sahibinin düşmanı çok olur. 

4. İlim paylaşıldıkça çoğalır, mal dağıttıkça azalır. 

5. İlim sahibi kıyamete kadar hatırlanır, mal sahibi ölünce unutulur. 

6. İlmin kaybolmasından korkulmaz, malın kaybolmasından korkulur. 

7. İlim durmakla değer kazanır, mal durdukça bozulur. 

8. İlim ölmüş kalpleri diriltir, nurlandırır; mal ise kalpleri karartır. 

9. İlim sahibi rabbine yaklaşır, mal sahibi Rabbinden uzaklaşır. 

10. İlim sahibine ahireti hatırlatır, mal sahibine dünyada gaflet verir.    


