
1. Abanm kadri yagmurda bilinir: Bir §eyin
gergek degeri ancak ona gereksinim duyul-
dugu zaman anla§lllr.

2. Adam adaml bir defa aldatlr: Bir kimse ba§-
kaslnl bir kez aldatabilir; ikinci kez aldatamaz.
C;unku birinci aldanmadan ders alan ki§i artlk
ona inanmaz.

3. Adam arkada§mdan belli olur: Herkes anla-
§abildigi kimse ile arkada§hk eder. Bundan
dolayldlr ki bir kimsenin nasll bir ki§i oldugu-
nu ogrenmek isteyen, arkada§lnln ki§iligine
bakmalldlr.

4. Adam klymetini adam bilir: Bir kimsenin ne
kadar klymetli oldugunu ancak 0 kimsenin
degerini olgebilecek nitelikteki insanlar anlar.

5. Adamm aiacasl ic~inde,hayvanm aiacasl dl-
§mdadlr: Hayvanln rengi dl§lndadlr, bellidir.
Ama insanln rengi igindedir. Ne du§undugu,
ne yapmak istedigi, klsaca ig yuzu belli degil-
dir.

6. Adamm iyisi i§ ba§mda belli
olur: Bir insanln gergek dege-
ri, i§ ba§lnda gosterdigi yeter-
lik ve ba§an ile, gevresine kar-
§I davranl§lanyla olgulur.

7. Agacm kurdu i<;inde olur: Bir toplulugu go-
kertip ylkacak ogeler, sinsi sinsi igeride gah§lr-
lar.

8. Aga<; yapraglyla gurler: insan; akrabasl, ya-
klnlan, yanda§lan ile varllglnl gosterir. Bunlar
olmazsa clhz ve gugsuzdur.

9. Aglr git ki vol alasm: Tuttugu yolda ilerle-
mek isteyen aglr aglr; ama guvenilir adlmlarla
yurumelidir. C;abuk kimse surgebilir, yolunu
§a§lrabilir.

10. Aglr basar, hafif kalkar: Aglr ba§11ki§iye her-
kes saygl gosterir. Aglr ba§h olmayan, her §e-
ye burnunu sokan kimseye kimse onem ver-
mez.

11. Aglr kazan ge<; kaynar:

1. Kahn kafah insan bir konuyu zor anlar.

2. Tembel kimsenin elinden i§ geg glkar.

3. Aglr ba§11insan gabuk ofkelenmez.

12. Aglr yongaYI yel kaldlrmaz: Aglr ba§h kim-
seve §oyle boyle olaylar etki yapamaz, zarar
veremez.

13. Aglamayan <;ocuga meme vermezler: Sesi-
ni yuksetmeyen kimseye hakklnl vermezler.
Onun igin sesinizi duyurmah, hakklnlZI arama-
IISlnlZ.

14. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul
zurna az: Kimi zaman sozu biraz kapall soy-
lemek yeglenir. AnlaYI§h kimseler, ne denil-
mek istendigini zaten anlarlar. AnlaYI§1kit kim-
seier ise ne kadar aglk soylense, ne kadar
tekrarlansa vine anlamazlar.

15. Ak ak<;a kara gun i<;indir: Kazanmakla mut-
luluk duydugumuz para, dar zamanlmlzda
bizi slklntldan kurtanr. Boyle durumlarda
paraYI harcamaktan gekinmemeliyiz.

16. Akan su yosun tutmaz: Tembel tembel otu-
ran kimse hantalla§lr, i§ yapma yetenegini yiti-
rir. C;ah§kankimse gittikge aglhr, daha yararh
i§ler yapar.

17. Ak,1 aklldan ustundur: Onemli sorunlarda
guvendiginiz aklill kimselerin du§uncesini so-
runuz. Sizin du§unemediginizi ba§kasl, onun
da du§unemedigini bir ba§kasl du§unup sizi
aydlnlatabilir.

18. Akll i<;in vol birdir: Dogruyu bulmak igin ak-
Iin izleyecegi bir tek vol vardlr. Bu yoldan gi-
denlerin hepsi aYni sonuca vanr, yani dogru-
yu bulur. Ba§ka yollar, akhn izleyecegi yollar
olmadlglndan insanl yanll§ sonuca goWrur.
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19. Akll olmaymca ba~ta, ne kuruda biter ne
ya~ta: Akllslz ya da §anslz ki§i, hi~bir i§inden
olumlu sonu~ alamaz.

Akillan pazara <;lkarml~lar, herkes yine
kendi akhnl alml~: insan kendi tutumunu,
davranl§lnl ba§kalannlnkinden daha ustOn
g6rur. Herhangi bir konuda onun du§undugu-
ne benzemeyen ba§ka du§unceler i1erisurul-
se, kendi du§uncesini yegler.

Akhna geleni i~Jeme, her agaci ta~lama: in-
san sonu~lannl bilmedigi tehlike dogurabile-
cek i§lere kalkl§mamali.

Alet i~ler, el ovunur: insan, ;If
ne kadar usta olursa olsun, ( .' .'~.....0 ••
gerekli ara~lar olmadlk~a ku-
sursuz i§ yapamaz.

. "

Aman dileyene klh<;kalkmaz: Ki§i, mertligi-
ne SlglnlP teslim olan du§manln canlna klY-
mamalldlr. "Egilen ba§ kesilmez."

24. A~ ta~mca kep<;eye paha olmaz: Onemsiz
gibi g6runen bir ara~, istenmeyen bir durumu
bnlemeye yaradlgl zaman paha bi9ilmez bir
deger kazantr. "Abanln kadri yagmurda bilinir."

25. Atalar sozunu tutmayanl yabana atarlar:
Atalann yol g6sterici 6gutlerine ve gelenekle-
re, 6nem vermeyen, ahlak kurallan dl§lna ~I-

kan kimse ile herkes ili§kisini keser. Tek ba§l-
na kalan bu ki§i, toplum i9inde itelenir, horla-
nlr.

26. Atanm sanatl oguJa mirastlr: C;ocuk daha
kU9Ukya§ta ister istemez babastnln sanatl ile
ilgilenir. Bu sanatl 6grenir. Buyuyunce kendisi
de bu sanatla ugra§lr.

27. Ate~ olmayan yerden duman <;Ikmaz: Bir
olayln ger~ekten meydana gelmi§ olup olma-
dlglnl, anlamak i~in, gizli kalamayan belirtisi-
ne bakmak gerekir.

28. Ay gormu~un Ylldlza minneti yoktur: Bir §e-
yin ~ok ustOnunu, 90k guzelini g6rmu§ olan
kimse, ondan daha az degerde olanlnl be-
genmez.

29. Az tamah <;okziyan getirir: Elde ettikleriyle
yetinmeyerek daha 90gunun pe§inde ko§an-
lar, elde ettiklerinden daha ~ok zarara ugrarlar.

30. Aza kanaat etmeyen <;ogu hi<; bulamaz:
C;oklar,azlann birikmesiyle meydana gelir. Ku-
9uk §eyleri hor g6renler, buyuk §ey edinmek
flrsatlnl surekli olarak ka~lrIyorlar demektir.

31. AzIClk a~lm, kayglslz ba~lm:

1. Evimde kalabalik olmazsa, i§im az olur, ug-
ra§ma, didi§me de olmaz.

2. Didi§mesiz orta halli bir ge~im, tOrlu ugra§-
ma ve didi§melerle dolu zenginlerin ya§a-
YI§lndan daha iyidir.

32. Baga bak uzum olsun, yemeye yuzun olsun:
Ki§i, verim bekledigi §eyden istedigini alabil-
mek i~in gereken harcamalardan ka~lnma-
malldlr. Yoksa ne yuzle tam verim bekleyebilir.

33. Bal bal demekle aglz tatlanmaz: Bir §eyin sa-
dece s6zunu etmek 0 §eyden ~Ikar getirmez.

34. Ba~ ba~a vermeyince ta~ yerinden kalk-
maz: Kimseye dant§madan, ara§tlrmadan ya-
pllan bir i§in ustesinden kolay kolay gelinmez.
Ba§an i~in en iyi yol fikir all§veri§idir.

35. Ba~a gelen <;ekilir: Ugradlglmlz ka9tnllmaz
ylklmlara katlanmaktan ba§ka elimizden ne
gelir? Sablrli olmallylz.

36, Bayramda bor<; odeyene Ramazan klsa
gelir: Oru~ tutan kimse i~in ramazan gunleri
aglr aglr ge~er. Suresi bayramda dolacak bir
borcu gibi gelir. C;unku insan, gu~ i§lerin ya-
pllmaslnl ertelememek ve uzak zaman lara at-
mak ister.

37. Bin kaygl bir bor<; odemez: Bor~lu, uzul-
mekle bor~ slklntlslndan kurtulamaz. C;ali§lp
vermekle kurtulur.

38. Bir elin nesi var, iki elin sesi var: insan bu-
yUk i§leri tek ba§lna yapamaz. Ba§kaslyla i§-
birligi yapmalidlr ki 6nemli bir varlik g6s-
terebilsin.



39. Bir musibet bin nasihattan yegdir: Yanh§
yalda alan ki§iye verilen yOzlerce 6g0t, anu
dagru yala getirmek igin yararll almaz da tut-
tugu bu yalda ba§lna gelen bir ylklm, uyan-
maslna yarayan bir ders alur.

40. Biri yer, biri bakar; klyamet ondan kopar:
Herkesin yararlanabilecegi §eyden kimi ki§iler
yararlan!r da ba§kalanna yararlanma alanagl
vermezlerse bundan bOyOkkavga glkar.

41. Bo!?c;uval dik durmaz:
1. Karnl daymayan kimse gall§amaz.
2. Bilgisiz, yeteneksiz ki§i, kendisine verilen

g6revde tutunamaz.
3. Gergeklere dayanmayan ve gereksemele-

re yanlt veremeyen bir plan yOrOtOlemez.

42. Bo!? gezmekten bedava c;ah!?makyegdir:
Ba§ gezmek, ki§iyi tembellige ah§tJrlrve her-
kesin g6z0nden dO§OrOr.yall§mak ise, para
kar§lhglnda almasa bile ki§inin yetenegini ar-
tJrlr ve tembel almadlglnl g6stererek planh i§
bulmaslna yardlm eder.

43. Bugday ba!?ak veri nee orak pahaya C;lkar:
Kendisine duyulan ihtiyag artan §eyler gak de-
ger kazanlr. "A§ ta§lnca kepgeye paha almaz."

44. BOyuk lokma ye, bOyuk soz soyleme: Hig
kimse ba§kalann! klnaylp "Ben b6yle bir k6tO
duruma dO§mem.", "Ben b6yle bir §eye me-
ydan vermem." gibi s6zler s6ylememelidir.
DOnya bu, bir gOn aynl alaylar klnayanln da
ba§lna gelebilir.

45. Can bogazdan gelir: insan yemekle ya§ar.
Bagazlna bakmayan ki§inin sagllgl, ya§aml
tehlikeye dO§er.

46. Can! yanan e!?ek atl gec;er: Bir durumdan
can! yanml§ alan ki§i, a durumun bir daha
gelmemesi ic;:inelinden gelen c;:abaylharcar
ve gOcOyetmez sanllan i§leri bile ba§anr.

47. (fittc;ininamban sabanm ueundadlr: Bir c;:ift-
gi ne kadar gak gall§lrsa, ambar a kadar gak
OrOnledalar.

48. Davulun sesi uzaktan ho!? gelir: Oyle du-
rumlar vardlr ki iginde ya§ayan kimseyi rahat-
SIZ eder, uzaktan bakan ise ana imrenir.

49. Denize du!?en,yllana sarthr: yak bOyOkbir
tehlike iginde bulunan kimse, kendisine yar-
dim etmesi alanagl bulunmayan, dahasl tehli-
keli alan §eylerden bile yard 1mumar.

50. Deve bir akc;eye, deve bin akc;eye: insan,
paras) yaksa almak istedigi §eyi yak pahaslna
da satsalar alamaz. Parasl varsa, degerinden
kat kat fazlasln! da isteseler anu satin allr.

51. Dibi gorunmeyen sudan gec;me: Her y6nO-
nO iyice 6grenmedigin i§e giri§me.

52. Dikensiz gul olmaz: Her gOzel
§eyin ha§a gitmeyen y6nO de
bulunur. GOzel§eyi elde etmek
isteyen ya da elde eden kimse
bunun gerektirdigi rahatslz edi-
ci §eyleri de ha§ g6rmelidir.

53. Dogru soyleyeni dokuz koyden kovarlar:
Kimin glkanna dakunursa dakunsun s6z0nO
esirgemeyen, hatlr g6nOI demeyerek dagruyu
s6yleyen ki§iyi kimse sevmez.

54. Dost ba!?a,du!?manayaga bakar: Dasta kar-
§I da, dO§mana kar§1da gOzel giyinmek gere-
kir. yOnkO dast, yOkselmesini g6rmek istedigi
ba§lmlza; dO§man, kaymaslnl bekledigi aya-
glmlza bakar.

55. Dost dostun aYlbml yuzune soyler: Gergek
dastumuz aYlblmlzl yOzOmOzekar§1s6yler. Bu
bizi uyarmaya, kusurumuzu dOzeltmemize ya-
rar. AYlblmlz) arkamlzdan ba§kaslna s6yleyen
kavuculuk etmi§ alur. Dast alan bunu yapmaz.



56. Oost kara gunde belli olur: Kara gununde
bir ki§i ile dost kalmak, uzuntuyu payla§mayl,
onu gidermek iQin birtaklm bzveride bulun-
mayl gerektirir. Buna katlanan, gerQekten
dost oldugunu gbsterir.

57. Oostluk ba~ka, ah~veri~ ba~ka: iki ki§i ara-
slndaki dostluk, ali§veri§te birinin btekine bz-
veride bulunmaslnl gerektirmez.

58. Oostun attlg. ta~ ba~ yarmaz: Dostumuzun
bizi hlrpalamasl, gucumuze gitmez. ((unku
bunun iyi niyetle ve iyiligimiz iQin yaplldlglnl
biliriz.

59. Ou~une du~une gormeli i~i, soma pi~man
olmamah ki~i: insan, sonunda pi§man olaca-
gl bir duruma du§memek iQin giri§ecegi i§in
her ybnunu iyice du§unmelidir.

60. Egilen ba~ kesilmez: Kusurunu anlaylp bzur
dileyen ve buyuklugunuze slglnan ki§i affedil-
melidir. "Aman diyene klliQ kalkmaz."

61. Ek tohumun hasln', C!ekme yiyecek yaslnl:
Bir giri§imden iyi sonuQ almak isteyen, temeli
saglam kurmalidlr. Nitekim ekilen tohum guzel
olursa Qlkanekin de guzel, gUQluve bol olur.

62. Ekmegin buyugu hamurun C!ogundan olur:
Verimin bol olmasl, gerecin bol olmaslna bag-
Ildlr.

63. EI elden ustundur: Bir konuda Qok ileri duru-
mu bulunan ki§i, 0 konunun son kertesine
ula§ml§ degildir. Kendisinden ileri ve derece
derece birbirinden yuksek birQok kimseler da-
ha vardlr.

64. EI elin nesine, gulerek gider yaslna: Bir
kimsenin aClsl, ba§kaslnln umurunda degildir.
Bu aCI ile ilgilenir gbrunse bile iQinde aCIduy-
maz, keyfini bozmaz.

65. EI ile gelen dugun bayram: Toplum iQinde
ya§ayan ki§i, ba§kalannl uzen §eyleri de, se-
vindiren §eyleri de payla§malidlr.

66. EI opmekle aglz a~lnmaz: ((ok bnemli bir i§
iQin bir kimseye ricada bulunmak, hatta yal-
varmak gerekirse yaplnlz. Bununla hiQbir §e-
yiniz eksilmez.

67. EI yarasl geC!er, dil yarasl geC!mez: Silahla
agllan el yarasl Qabuk iyi olur. Ama kbtO sbzle
agllan dil yarasl kolay kolay kapanmaz.

68. Emeksiz yemek olmaz: Ya§ayabilmek, har-
cayabilmek igin gali§lp kazanmak gerekir.

69. Eskiye rag bet olsa bit pazarrna nur yagar:
Herkes yeni §eyleri sever. Eski §eylerden
kimse ho§lanmaz.

70. Gorunen koy kJlavuz istemez: Ortada duran
bir gergegi aQlklamak gerekmez.

71. GUI dikensiz olmaz: Her guzel §eyin ho§a git-
meyen ybnu de bulunur. Guzel §eyi elde etmek
isteyen ya da elde eden kimse, bunun gerek-
tirdigi rahatslz edici §eyleri de ho§ gbrmelidir.

72. Gun gune uymaz: Bir gunun olaylan, i§leri,
durumlan, ko§ullan ba§ka bir gununkine ben-
zemez.

73. Her guzelin bir kusuru vardlr: Her iyi §eyin
ho§a gitmeyen bir ybnu, her guzelin kusurlu
bir yanl vardlr. Kusuru bulunmayan iyi, guzel
bir §ey yoktur.

74. Her koyun kendi bacaglndan aSlhr: Herkes
kendi davranl§lanndan sorumludur.

75. Her ku~un eti yenmez: Kolay elde edebilece-
gimizi sandlglmlz §eyler, gbrundugu gibi ko-
lay elde edilmeyebilir.



76. i§ bilenin, klll~ ku§ananm: Her §ey, onu ge-
regi gibi kulianmasini ondan yararianmasini
bilene yakl§lr; boyle kimselerin hakkldlr.

77. i§ insanm aynasldlr: Bir kimsenin nasll bir
ki§i oldugunu anlamak isterseniz yaptlgl
i§lere baklnlz. Bu i§lerin niteligi, 0 ki§inin
yetenegini, huyunu, tutumunu ... belli eder.

78. i§leyen demir pas tutmaz: Tembel tembel
oturan kimse hantalla§lr, i§ yapma yetenegini
yitirir. <;all§an kimse gittikge aglhr, daha yararh
i§ler yapar.

79. i§tah di§in dibindedir: Bir §ey yemeyi canl
gekmeyen kimse, yiyecekten bir parga tadlnca
i§tahlnln aglldlginl gorur.

80. iyilige iyilik her ki§inin kan, katulUge iyilik
er ki§inin kan: iyilige kar§1iyilik etmek olaga-
nustO bir §ey degildir. Bunu herkes yapabilir.
Herkesin yapamadlgl §ey, kotOluge kar§1iyilik
etmektir. Bunu yapabilen ki§i olgunluk ve er-
demlilik ornegidir.

81. iyilik et, denize at; ballk bilmezse, Halik bilir:
Kar§lhkbeklemeden iyilik yap. ilgili senden iyi-
lik gordugunO bilmese de Allah iyilik yaptlglnl
bilir ve sen bu davranl§lndan dolayl bir ig rahat-
Ilgl duyarsln.

82. Kara gun karanp kalmaz: insanln slklntlll za-
manl surup gitmez, arkasindan keyifli gunler
de gelir.

83. Kara haber tez duyulur: Glum gibi, ba§ka fe-
laketler gibi haberler, bununla ilgili kimselerin
kulaglna gabuk yeti§ir.

84. Kartalm begenmedigini kargalar payla§lr:
Zenginlerin begenmeyip attlklan nesneler
yoksullar igin degerli mallardlr.

85. Kimsenin ahl kimsede kalmaz: Zulum gore-
nin ahl, zulmedene hayretmez. "Mazlumun
ahl, indirir §ahl."

86. Karle yatan §a§J kalkar: KotO kimseyle du-
§up kalkana az gok kotO huy bula§lr. "Klr atin
yanlnda duran ya huyundan ya suyundan."

87. Katu sayleme e§ine, agl katar a§ma: ili§ki-
de bulundugun kimseleri sozlerinle incitme,
kotOleme ki onlar da sana daha buyuk kotu-
luk yapmaslnlar.

88. Lokma ~ignenmeden yutulmaz: <;all§ma-
dan ya§amak olmaz. En kolay i§ dahi emek
harcamayl gerektirir. Agza kadar gelen nimet-
ten yararlanmak igin bile gignemek gibi gah§-
ma ister.

89. Meyveli agaci ta§larlar: <;ogu zaman, bilgili,
becerikli kimselere sata§lrlar.

90. Minareyi ~alan killfml hazlrlar: Kolay kolay
gizlenemeyecek denli buyuk bir sug i§leyen
ki§i, bunun ortaya glkmamasl igin gereken
onlemleri daha once ahr.

91. Mum dibine 1§lkvermez: Bir kimse, ba§kala-
nna bol bol yaptlgl yardlml kendi yaklnlanna
yapmaz.

92. Of key Ie kalkan zararla oturur: Ki§i ofkeli za-
manlnda duygusunun etkisi altlndadlr. iyi du-
§unemez; yaptlgl ta§klnca i§in nasll bir sonug
doguracaglnl hesap edemez. Sonunda bu 01-
gusuz, yanh§ davranl§lnln zarannl gorur.

93. Parayl veren, dUdugu ~alar: Paraslnl veren
kimse, istedigi §eyi elde eder.

94. Sablr aCldlr, meyvesi tatlldlr: Sablr gugtOr
ama guzel sonug verir.



95. Sag ba§ yastlk istemez: Saglam insan du-
rup dururken yatmak istemez. Yatmak istiyor-
sa herhalde hastadlr.

96. Sanat. ustadan gormeyen
ogrenmez: Her sanatm, bir
taklm incelikleri vardlr. Ki§i
ne kadar ~all§lrsa ~all§sln,
bunu kendi kendine bula-
maz. Herhalde bir ustadan
g6rQp 6grenmelidir.

97. Say beni, sayaylm seni: Sevgi kar§llIkll olur.
Sen beni seversen ben de seni severim.

98. Soyleyenden dinleyen arif gerek: Oyle ko-
nular olur ki anlatan biraz kapall konu§ur. °
zaman dinleyen, s6yleyenin ne demek istedi-
gini anlamalldlr.

99. Sozu soyle alana, kUlagmda kalana: S6zQ-
nQ tutana 6gQt var. S6ylediklerin bir kulagln-
dan girip 6bQr kulagmdan ~Ikan kimseye
nefes tUketme.

100. Sutten agzl yanan yogurdu ufleyerek yer:
Bir davranl§1kendisine pahallya mal olan ki§i,
benzeri durumlar kar§lslnda ~ok ihtiyatll
davranlr.

101. Ta§lma su He degirmen donmez: i§i yapa-
cak olanda yeteri kadar gQ~ bulunmadlk~a,
§unun bunun kQ~Qkyardlmlanyla sQrekli ve
bQyQki§ yQrQtUlemez.

102. Tek kanatla ku§ uC1maz:Oyle i§ler vardlr ki
ancak bir yardimci ile i§birligi yaplllrsa ba§an-
labilir. Yardrmclslz yapllamaz.

103. Vakit nakittir: Zaman para gibi degerlidir. i§e
yaramadan ge~irilen her saat, bir daha ele
ge~memek Qzere yitirilen bir hazinedir. Para
kazanmanrn, daha degerli varllklar elde etme-
nin en 6nemli Qyesi zamandlr. Bundan dolayl
kQ~Qkbir zaman par~asl bile bo§ ge~irilme-
meli, geregi gibi degerlendirilmelidir.

104. Yarmki kazdan bugunku yumurta yegdir:
BugQn ayaglmrza gelmi§ olan kazan~la yann
gelme olaslllgi bulunan daha bQyQk bir ka-
zan~ arasmda se~me yapmak gerekirse, bu-
gQnkQnQyeglemek dogrudur. (,;QnkQbu ger-
~ekle§mi§tir. Oteki tUrlQ engellerle ger~ekle§-
meyebilir.

105. Yatan aslandan gezen tilki yegdir:

1. Az gQ~IQolup ~all§an, ~ok gQ~IQolup ~a-
II§mayandan daha ba§anll olur.

2. Soylu, gQ~IQolmadlklan halde ge~imlerini
saglamak i~in ~all§anlar; soylu, gQ~IQolup
da tembel tembel oturanlara yeglenirler.

106. Yatamn yuruyene borcu var:

1. (,;all§mayanln kazanci olmaz. 0, her za-
man veresiye all§veri§ eder. Bunun i~in sQ-
rekli olarak ~all§ana borcu vardlr.

2. (,;all§mayarak bir §eyden yararlanan ki§i,
bu kolayllgl, ~ali§lp 0 §eyi ortaya koyana
bor~ludur.

107. Yazm ba§1pi§enin kl§m a§1pi§er: Yazln ~ali§-
maYlp keyif ve zevk ile vakit ge~iren ~ift~i, nasll
kl§tn a~ kallrsa, ~all§ma gQcQve ortaml bulun-
dugu halde zamanlnl degerlendirmeyen ve ge-
lecegini dQ§Qnmeyenki§i de, ~ali§ma olanak-
Ian kalmadlgl zaman, 6ylece peri§an olur.

108. Zaman sana uymazsa sen zaman uy: Ya§a-
dlgm zamanm ko§ullan ve ~evrendekilerin gi-
di§i senin tutumuna uygun degilse, sen onla-
ra uymalisln.

109. Zararm neresinden donulse kardlr: SQrup
giden zararll bir i§ten ne denli erken vazge-
~ersek, daha soma ugrayacaglmlz zaran 0

denli azaltml§, sonu~ olarak 0 kadar kar etmi§
oluruz.


