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yaşamış akıllı, bilge ve ahlaklı bir Brahmandır. Bilgisi ile 
ün salmış ve konuda kendisi danışılan birisidir. Debşelim, 
zalim şımarık kral Debşelim’e nasihat etmek için 
talebelerini toplar ve bir çözüm bulmak için istişare 
ederler. Herkesin okuyabileceği, okurken meraklarını 
tahrik eden edebî ve ahlaki bir kitap yazmaya karar 
verirler. Bunun için padişahlar, alimler ve hayvanların 
konuşmaları hikâye tarzında hikmet dolu, ahlakî bilgilerin 
verilmesine karar verirler.  

“Kelile ve Dimne” böyle yazılır. 
 

 
 
Özet Bilgiler ve Hikmetli Sözler 

1. “İnsan dört özelliği ile hayvanlardan ayrılmıştır. Bunlar da hikmet, iffet, akıl ve 
adalet. Bilgi, edep, kabiliyet hikmete girer. Benliğe hakimiyet, sabır ve vakar akla 
dahildir. Haya, geniş gönüllülük, şahsiyet ise iffetten kaynaklanır. Doğruluk, iyilik, 
nefis muhasebesi, güzel ahlak da adalete girer. Tüm üstün nitelikler bunlardan 
ibarettir.” 

2. Dört bilgin hükümdarın huzurunda toplanmışlar. Hükümdar onlara ahlakın temelini 
oluşturan dört şey söyleyin” dedi. Birincisi, “Bilginlerin üstün niteliği susmaktır” 
dedi. İkincisi, “En önemli husus haddini bilmektir” dedi. Üçüncüsü, “Kendini 
ilgilendirmeyen hususlarda konuşmamalıdır” dedi. Dördüncüsü, “İnsanı rahat 
ettiren kadere teslim olmaktır” dedi. 

3. Çin, Hint, İran ve Rum ülkelerinin padişahları toplanıp “Her birimiz dünya 
durdukça dillerden düşmeyecek birer söz söyleyelim” dediler. Çin hükümdarı, 
“Söylenen sözü inkâr etmekten ise, söylememek daha iyidir” dedi. Hint hükümdarı 
“Konuştuğu kendisine fayda vermeyen sözü aleyhine delil olup kendisini mahveden 
kişinin konuşmasına şaşarım” dedi. İran hükümdarı “Söz ağızdan çıkmadan ona 
hakimim, söylersem o bana hâkim olur” dedi. Rum hükümdarı da “Söylemediğim 
sözden dolayı pişman olmadım; ama söylediğim nice sözler beni pişman etmiştir.” 
dedi. Evet, “İdareciler nezdinde faydasız söz söylemektense susmak daha iyidir.” 

4. Dört nitelik idareciye yakışmaz: Öfke: İnsana en çok nefret kazandıran şey budur. 
Cimrilik: Varlıklı olanın cimriliğe bahanesi yoktur. Yalan: Bu güveni kaybettirir. 
Kaba söz: Bu da söyleyeni küçük düşürür. 

5. Tehlikeyi göze alamayan, amacına ulaşamaz. 

6. Üç şeyden birisini göze alamayan kişi dileğine kavuşamaz: “Canından, malından 
veya ilke ve inancından…”  



7. Akıl tüm iyiliklere köprü, tüm mutluluklara anahtardır. Dünya da ahiret de akılla 
kazanılır. Nice ahmaklar vardır ki ömür boyu kazancını akılsızlıkla bir anda yok 
eder. 

8. İnsan sekiz şeyle aklını belli eder: Ölçülü yumuşaklık, kendini bilmek ve korumak, 
yöneticileri memnun etmek, sırrı kime söyleyeceğini bilmek, hükümdar karşısında 
tatlı ve zarif dilli olmak, kendi sırrını koruduğu gibi başkalarının sırlarını da 
korumak, dile hâkim olmak, toplantılarda sorulmayan şeyi söylememek…” 

9. Okuduğunu anlamadan ondan 
istifade edemezsin. Cevizin 
kabuğunu kırmadan içini 
yiyemezsin. Akıllı bir kişi bir 
kitabı okuyup anlayınca, 
ondaki bilgilerden yararlanması 
için onu uygulaması, amel 
etmesi gerekir. İnsan bildiği ve 
konuştuğu ile değil ne yaptığı 
ile değerlendirilir. Ameli ve 
davranışları ile örnek 
olmayanın ilmine itibar 
edilmez. Bilgi bir ağaçtır, amel 
etmek onun meyvesini yemek 
demektir. 

10. Bilgin adam işe kendinden başlamalı ve ilmi ile amel etmeli. Bilgili insan 
kendisinden istifade edildiğini bilmeyen bir saat ve sanatını icra eden bir ipek 
böceği olmamalıdır. Bu kendisine değil başkasına yarar sağlamak demektir. İlim 
peşinde koşan önce kendisine öğüt vermelidir. Sonra kitaplara dalmalıdır. İyi ve 
güzel olan her şeyi kapmalıdır. Bilgi, servet ve iyi davranış budur. 

11. Bir işin peşine düşen mutlaka kendisine bir hedef belirlemelidir. Sınırda gelince 
durmamalıdır. Hedef belirlemeden yola çıkanın bineği er-geç yorulup düşer. 

12. İnsan elde edemeyeceği gölge peşinde koşmamalı ve dünyasını ahiretine tercih 
etmemelidir. Zira nefsin ihtirası sonsuzdur ve gölge gibi boştur. Ruhunu 
ihtiraslardan kurtaran fazla üzülmez. Herkese yakışan Allah’a kul olmak ve helal 
servet edinmektir.  

13. İnsanın dünyasını düzene sokması için üç şeye ihtiyaç vardır: Birincisi geçimi, 
ikincisi insanlarla ilişkisi, üçüncüsü de ölümden sonraki hayırla anılacak bir iş 
yapmasıdır. 

14. Üç özellik kimde varsa işleri iyi gitmez. Birincisi, tembellik ve ihmalkarlık. 
İkincisi, fırsatları kaçırmak. Üçüncüsü de her habere inanmak. 

15. Akıllı bir insan kadere ve kazaya inanır. Olgun ve soğukkanlı davranır. Kendisi için 
istediğini başkası için de ister. İşini yürütmek için başkasının işini bozmaz. 

16. İnsanın yapabileceği en kötü şey hıyanettir. Tuzak ve hile insanı asla iyiliğe 
ulaştırmaz. Kim bunu yaparsa kendisini aldatır. 



17. Dünya, tuzlu suya benzer, içtikçe susuzluğu artırır. Dünya, eğe üzerindeki kan 
gibidir. Kedi kanı yalamaya başlarsa dilinden akan kanları yalamaya başlar. Dünya, 
dibinde zehir olan bal kadehi gibidir. Yiyeni öldürür. Dünya hayatı bir berk-i zâil 
ve bir ân-ı seyyaledir.  

DOSTLUK VE KARDEŞLİK 

1. Bazen iki dost araya giren hilekâr ve yalancı birinin oyununa gelir de araları açılır 
ve birbirine düşman oluverirler. “Kelile ve Dimne”nin üzerinde durduğu temel 
konu budur. Kelile ve Dimne ormanlar kralı Aslan’ın iki veziridir. Başlarından 
geçenleri hikâye ederek insanlar arasındaki dostlukların nasıl kurulduğunu ve nasıl 
bozulduğunu anlatmaktadır. 

2. Dünya adamı üç şey peşinde koşar. Geniş rızık, muteber bir mevki ve ahiret azığı. 
Buna kavuşmak için de peşinden gidilecek şey ve ihtiyaçları ise para kazanmak, 
kazanılanı iyi korumak ve onu artırabilmektir. Sonra da dostlarını ve akrabalarını 
mutlu edecek şekilde harcama yapmaktır. Parayı kazanmak kadar korumayı bilmek 
de çok önemlidir. Artırmasını bilmezse elindekini de kaybeder. Zira hazıra dağlar 
dayanmaz.  

3. Kim helal kazanır, erdemli davranır, ailesine ve kardeşlerine ikram etmesini bilirse 
ömrü kısa da olsa uzun bir ömür yaşamış gibidir. Cimri davranan ise bunun tersidir.  

4. Akıllı kişi arkadaşının davranışlarından onun ruh halini anlar. Ona göre davranır. 

5. Hükümdar lütuf konusunda üzüm asmasına benzer. Asma ağaçların en güçlü 
olanına değil de yanında olanına yapışır. Sen yakın ol ki lütfa eresin. 

6. Üç şey tehlikelidir. Hükümdara 
yakınlık, kadınlara sırrını vermek 
ve denemek amacı ile zehir içmek.  

7. Tehlikeye göğüs germeyen 
arzusuna asla ulaşamaz.  

8. Erdemli ve olgun kişi ya padişahın 
yanında olmalı veya kendisini 
ibadete vermiş bir zahidin yanında 
bulunmalı. 

9. İdareciye yakışan herkese 
meziyetine ve kıymetine göre değer vermek ve işe ehil olanları tayin etmektir. 

10. İdarecinin otoritesini kaybetmesi altı şeyden kaynaklanır. Mahrumiyet: İyi ve 
becerikli insanlardan mahrum olmak. Kargaşa: Fitnenin ortaya çıkması. Nefsine 
ve şehvetine uyma: Kadın, oyun, eğlence, kumar ve içkiye müptela olmak. 
Kabalık: Raiyetine sert muamele yapmak. Zaman: Kıtlık, savaş ve felaketler. 
Budalalık: İdarecinin çok yumuşak olması, şiddete başvuracağı yerde müsamaha, 
müsamaha gösterilecek yerde şiddete başvurmasıdır. 

11. Doğrulmayacak şeyi düzeltmeye çalışma! Zira kesilmeyecek taşa tecrübe için kılıç 
vurulmaz. Eğilmeyecek daldan da yay yapılmaz. 



12. Akıllı, asil ve cömert insanlarla beraber ol; onlardan ayrılma! Adam, akıllı ve yüce 
ruhlu ise onunla dost ol. Akıllı ama yüce ruhlu değilse yine dost ol. Yüce ruhlu ama 
akıllı değilse yine dost ol. Çünkü, adam akıllı ve yüce ruhlu ise mükemmel 
birisidir. Akıllı ama düşük ahlaklı olanın da aklından faydalanır, ahlakından uzak 
durursun. Akılsız, ama cömert ve saf ise ahlakından faydalanırsın. Hem aptal hem 
de kötü yürekli ise böylesinden kaçabildiğin kadar kaç.  

13. Sevemediğin kişiyi bırak; ama onun sırrını da asla yayma ve ona kötülük düşünme.  

14. Üzerine vazife olmayan işlere burunlarını sokanlar, hiçbir değer ifade etmezler.  

15. Hilekâr insan ecelinden önce ölür.  

16. Mühim konularda çekimserlik ve 
merhamet doğru değildir. Hele 
suçluyu savunmak hiç doğru 
değildir. Acele davranmak 
hevâdandır. Yanlışı savunan 
dostun arkasından gitmek de 
ayıptır ve alçaklıktır. 

17. Zann hiçbir hakikat ifade etmez. 
Zannın çoğu yalandır. Zanla 
hüküm verilmez. Ancak zan 
hakikati araştırmaya sebep olursa 
ölçülü zann iyidir.  

18. El için kuyu kazan iptida kendi düşer.  

19. Akıllı kişi hiçbir şeyi dostlarına denk tutmaz. Zira dostlar iyilik ve güzelliklerin 
devamı için gayret ederler ve bir musibet geldiği zaman teselli eden kaliteli 
insanlardır.  

20. Bir musibete düşünce tuzağa takılan güvercinler gibi hep beraber kanat çırpanlar 
kurtulurlar.  

21. Herkes kendisine benzeyeni sever. Şahsiyetli kişi, kendisi gibi şahsiyetli olanları 
sever. Adi ve seviyesiz de ancak bir fayda umduğu zaman ve tehlike kaygısı ile 
kendisini korusunlar diye arkadaşlık yapar.  

22. İki türlü dostluk vardır. Can ve mal dostu. Dünya menfaati için dostluk yapar, eli 
açık davranınca da av için kuşlara yem atana avcıya benzer. Amaç kuşların 
menfaati değil, onları avlamaktır. Birbirlerine canlarını sunanlar ise gerçek 
dostlardır. 

23. Bir şeye güvenen kişi gücünün fevkinde iş yapar ve başarır.  

24. Fakirlik belaların başı, yalnızlığın ve dedikodunun sebebidir. Zengin için övünç 
vesilesi olan her şey fakir için sadece ayıplama sebebidir. Fakir, cesur ise deli 
derler; cömert ise müsrif derler; uysal ise aciz derler; vakur davranırsa ahmak 
derler. Bu durumda ölmek yaşamaktan evladır. 



25. Kişiyi dünyada belalara duçar eden şey, sonu gelmez ihtiraslar ve aç gözlülüktür.  

AKIL VE TEDBİR  
 

26. Tedbir gibi akıl, zulümden 
çekinme gibi takva, güzel huy 
gibi asalet, kanaat gibi 
zenginlik yoktur. İnsanın 
azimli, dayanıklı, tahammüllü 
kılan şey kişinin öz benliği ve 
asaletidir. En üstün ahlak 
merhametli olmaktır. Sevgini 
başı sevilene güvenmektir.  

27. İleri görüşlülüğün temeli, 
olmayacağı olacaktan ayırabilmektir. Dilsizlik yalan söylemekten, fakirlik elin 
malını yemekten ve el malı ile hava atmaktan iyidir.  

28. Aklı başında olan dünyada ihtiyaçtan fazlasını istemez. Helale kanaat eder, harama 
göz dikmez. Hasta derdinin devasını biliyorsa derhal kendisini tedavi ettirmelidir, 
yoksa o bilgi ona fayda vermez, hastalığını hafifletmez ve acısını da gidermez. Sen 
aklını kullan, malının yokluğuna üzülme. Zira şahsiyetli kişi servet sahibi olmasa 
da saygı görür. Şahsiyetsiz zengin de olsa horlanır. 

29. Akıllıya gurbet yoktur, o nereye giderse gitsin gücünü ve heybetini koruyan aslan 
gibidir. İyilik ve yücelik azimli ve basiretli kişiler içindir. Tembel ve kararsızlara 
iyi hal arız olmaz. Bazı şeyler devamsızdır, kararsızdır. Yaz bulutunun gölgesi, 
kötülerin dostluğu, temelsiz bina ve yalan haber, fazla para gibi… 

30. Akıllı param az diye üzülmez. Onun sermayesi akıldır, bir de önce yaptığı hayırlı 
işleridir… 

31. Kişinin ayağı sürçmedikçe talihi yaver gider. Bir de sürçmeye başladı mı, düz yerde 
takla atar. Kader hükmünü icra etti mi göz görmez olur. 

32. İnsanlar belâ ile, güvenilir kişi alış-verişle, kadın ve çocuklar fakirlikle, dostlar da 
ansızın gelen musibetlerle imtihan olunurlar. Değerli insan ile değersiz insan böyle 
ayırt edilir.  

33. Kim kendi gücünü ve düşmanın performansını bilmeden hakkından gelemeyeceği 
düşmanla savaş açarsa kendi eliyle kendisini helak etmiş olur. 

34. Hükümdar ve yönetici asla işini savsaklamamalı, siyasetten bîhaber siyaset 
yapmaya kalkışmamalıdır. Zira idare zor bir sanattır. İnsanlardan pek azı hükümdar 
olur. Taht ve taç ancak tedbir, zekâ ve ileri görüşlülükle elde tutulur. Yöneticilik 
kıymetli bir makamdır. Buraya çıkan mevkiini korumasını bilmeli ve müdafaa 
yapabilmelidir.  

35. Beş vasıf kimde bulunursa kimseye muhtaç olmaz ve pek çok dost da kazanır. Hiç 
kimseyi kırmamak. İyi eğitim ve terbiye görmüş olmak. Kuşkulu iş yapmayıp 



itham altında kalmamak. İyi bir ahlaka sahip olmak. Olgun davranmak, asil ve 
seçici olmak. 

36. Hükümdarın en kötüsü, masumları korkutan, haydutları ve çeteleri kollayan ve 
halkını korumayandır. En kötü ülke anarşinin kol gezdiği ve ekonomik sıkıntının 
had safhada olduğu ülkedir.  

37. Aceleci adam dirayetsizliğinden devamlı pişmanlık duyar.  

38. Kadın kocasıyla, çocuk anne-babasıyla, öğrenci hocası ile, asker kumandanı ile, 
âbid diniyle, halk hükümdarıyla, hükümdar Allah korkusu ile, takvâ akılla, akıl 
tedbir ile kıvam bulur, bir bütünü oluştururlar.  

39. İdarecinin devlet ve saltanatını koruması için gerekli olan en mühim nitelik, esnek 
ve soğukkanlı davranmaktır. 

40. Kimse akıllı ve basiretli 
dostlarından başkasına kulak 
vermemelidir.  

41. Basiretli insan ceza verirken 
acele etmez. 

42. Ey hükümdar! İşlerinde itidali 
elden bırakma. Çünkü aşırılık 
ayıp ve noksan bırakmak da 
acizliktir. 

43. İnsanlar üç nevidir. Akıllı, daha akıllı ve aciz. Akıllı, bir fitneye, felakete ve 
sıkıntıya maruz kaldığı zaman korkmaz, ürkmez ve acizlik göstermez, ondan 
kurtuluş çareleri arar ve kurtulur. Daha akıllı olan fitne ve felaket gelmeden bunu 
emarelerinden anlar ve o gelecekmiş gibi, tedbir alır, fitneye maruz kalmaz veya az 
bir zararlar atlatır. Aciz olan ise, ne fitne ve felaketi anlar ve ne de tedbir alır, 
geldiği zaman şaşırır ve kendi kendine geçmesini temenni eder ve helak olur. 

44. Dostların hayırlısı mert olan ve nasihat için müdahane etmeyendir. Amellerin en 
hayırlısı sonucu en iyi olandır. Kadınların en hayırlısı kocasına bağlı olandır. 
Övgülerin hayırlısı değerli ve hayırlı insanların seni övmesidir. Yöneticilerin 
hayırlısı makam me mevkii ile şımarmayandır. Yardımcıların hayırlısı sana takvayı 
tavsiye edenlerdir. 

45. Yöneticilerin en acizi işi ağırdan alan, geleceği göremeyenlerdir. 

 
AHLAK VE KARAKTER 

1. İki kişi mutlaka üzülmeli: Her gün fütursuz günah işleyen fasık. İyilikten nasibi 
olmayan bedbaht. 

2. İki kişi asla üzülmemeli: Her gün gücü yettiğince iyilik yapan. Hiç günaha 
yanaşmayan. 



3. İki tip insana asla görmez: 
Gözü kör olan ve akılsız olan. 

4. İki tip insan daima mesuttur: 
Basiretli kişi ve bilgili kişi. 

5. İki tipten daima uzak 
durmalıyız: İmansız olan ve 
haramdan korkmayan. 

6. Üç şey boştur: Susuz nehir, 
hükümdarsız arazi ve kocası 
olmayan kadın. 

7. Üç çeşit insan hazırcevaptır: Cömert sultan, sevdiği asil birisi ile evlenen kadın, 
hayır ve mutluluğa ulaşmış kişi.  

8. Kendin için istediğini başkası için de iste. Kendin için istemediğini başkası için de 
isteme! 

9. Kendi karakterine uymayan ve kabiliyetine göre iş yapmayan, mutat veçhile yıllar 
boyu öğrendiği tarza aykırı davranan, temelde fıtrata aykırı bir yolu zorla denemek 
isteyen kişi aciz ve cahil kalır. Bulduğunla yetinir, bulamayacağının hayallerin 
peşine düşmeyen kişi mutlu olur.  

10. Layık olmayana iyilik yapan teşekkür ummasın. Akıllı adam karşısındakini 
tanımadan, vefakarlığını, sevgisini ve hakperestliğini tecrübe etmeden ihsan 
yağdırmaya kalkmaz. İyiliği hak etmediği sürece akrabaya da iyilik yapılmaz.  

11. Öğüt veren de öğüt dinleyen kadar öğüde muhtaçtır.  

12. İyiliği ve güzelliği öğreten, öğrenenden daha yüce ve bahtiyar olmayabilir. Bileği 
taşları kesmez ama kör demirleri keskin yapar.  

13. Doğru yolu gösteren, bu yolda yürüyenden daha şanslı ve daha kazançlı da değildir. 

14. Çalışmak, güzellik ve akıl… Dünyada hayır ve şer ne olursa olsun, insanın başına 
gelen her şey ancak ve ancak Allah’ın izni, kaderi ve kazası ve yaratması iledir. 
Ancak Allah’ın hayra rızası vardır, şerre rızası yoktur. İnsan aklı ve bilgisi ile 
Allah’ın kendisinden razı olacağı ameli işlemekle mükelleftir. Şerri kesbedip suçu 
kadere atmak kendi hatasını görmeyip kaderi suçlamak gibi bir hamakat ve 
küstahlıktır.  

15. Seni hayırlı yola sevk eden akıl senin için yeterlidir. Az olup istikamette olmak, 
saptıran çokluktan iyidir. 

 

Tevfik ve hidayet Allah’tandır. 
Allah kullarının her halinden haberdardır. 

 



HİKMETLİ SÖZLER 

“Bana bir harf öğretenin kölesi olurum.” (Hz. Ali)  
 

1. Edebin başı dili ve sırrı korumaktır. 
2. “Kesb-i hüner değildir; âlemde 

hüner ancak / Ehl-i hünerin kadrini 
bilmek de hünerdir.” (Şair) 

3. “Akıllı nefsini hesaba çeken ve 
öldükten sonraki hayatı düşünerek 
hareket edendir. Ahmak ise nefsinin 
hevasına uyar da sonra Allah’ın 
kendisini affedeceğini umar.” 
(Hadis-i Şerif) 

4. “Malâyaniyatı terk etmek İslam’ın 
güzelliklerindendir.” (Hadis-i Şerif) 

5. “İnsanların en hayırlısı insanların en 
akıllısıdır. Haramlardan kaç, farzları 

yap ki insanların en akıllısı olasın. Sonra salih ameller peşinde koş ki dünyada aklın 
artsın, Allah katında makamın yükselsin, izzet ve şeref sahibi olasın” (Hadis-i 
Şerif) 

6. “Herkes kendi akıl ve karakterine göre hareket eder.” (İsra, 17:64.) 

7. Akıllı cahilden ibret alıp kendisini düzelten kimsedir. 
8. “Akıl iki mesmû ve metbû olmak üzere iki nevidir. Sonradan takma mesmu akıl 

ancak kişinin kendi aklı olursa fayda verir. Zira güneş ancak gözün varsa sana 
fayda verir.” (Hz. Ali (ra)) 

9. Ahmaklar her şeyi ezberlerler; ama kendilerini unuturlar.  
10. Şehvetlerine uymak hastalıktır, uymamak onun ilacıdır. 
11. İnsanların en değerlisi nefsine uymayanlardır, ondan daha değerlisi dünyayı kesben 

değil kalben terk eden zahitlerdir. 

12. Cihadın en faziletlisi nefisle cihat etmektir. 
13. “Her derdin devası vardır; amma ahmaklığın çaresi yoktur.  

14. “Kim tefekkür ederse, düşünürse görür.” (Hz. Ali (ra))  
15. İki şey vardır ki onlara ebediyen yaklaşmayın. Allah’a şirk koşmak ve insanlara 

zarar ve zulüm yapmak. (Hadis-i Şerif) 
16. Hikmetin başı Allah korkusudur. (Hadis-i Şerif) 
17. Vera sahibi ol ki insanların en çok ibadet edeni olasın? Kanaat sahibi ol ki 

insanların en fazla şükredeni olasın.” (Hadis-i Şerif) 
18. Bela insanın diline bağlıdır. Said, mütevazi olan ve başkasına vaaz edilirken ibret 

alandır. (Hadis-i Şerif) 

19. “Susmak hikmettendir, ama bunu yapan azdır.” (Hadis-i Şerif) 
20. “Sabır dinin yarısıdır, yakîn imanın ve marifet dinin tamamıdır.” (Hadis-i Şerif) 



21. “Cehalet en dehşetli ölüm, ilim ise en şerefli hayattır. Kur’an-ı Kerim cehle 
“memat”, ilme “hayat”, akla “nur” demiştir. Nur üstünde nur (Nur, 24:35.) vahiyle 
beraber akıldır.  

22. Mukarrebleri geçmek istersen, senden alakayı kesenle alakadar ol, seni mahrum 
edeni sen mahrum etme, sana zulmedeni sen affet.” (Hadis-i Şerif) 

 
 
ŞU ÖĞÜTLERİ AKLINDAN ÇIKARMA 

1. Her düşündüğünü söyleme, olmayacak düşünceleri de yapmaya kalkma! 
2. Candan ve samimi ol, ama sırnaşık olma! 
3. Deneyip dost olduklarını bağrına bas; ama her tanıştığın ile hemen el sıkışıp dost 

olma! 
4. Kavgaya girmekten sakın; ama girdikten sonra sıkı dayan ki karşındakinin gözü 

senden korksun. 
5. Herkesi dinle, pek azı ile konuş, hepsinin fikrini öğren. Nasihat etmeyi değil, 

dinlemeyi tercih et. Özellikle yönetici isen konuşma dinle ve tedbir al, nasihat etme 
ve suçlama! 

6. Gelirine göre giyin, gösterişe kaçma, elbisen de davranışların da ağır olsun, 
gösterişli değil. Zira elbise ve giyim tarzı sahibi hakkında sana fikir verir ve nasıl 
bir insan olduğunu gösterir. 

7. Ne kimseden ödünç al, ne de kimseye ödünç ver. Çünkü ödünç veren çok defa hem 
parasından hem de dostundan olur. Ödünç almakla da tutumluluk itiyadını 
kaybedersin. 

8. Sakın şunu unutma! Kendine karşı dürüst ol; o zaman gün gibi açık ve şeffaf 
olursun ve kimseye karşı yalancı olmazsın.  

9. Fikirlerini ve siyasi tercihini gizleme ta ki insanlar senin hakkında yanlış itham ve 
düşünceye kapılmasınlar. 

 

 


