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AFORIZMLƏR VƏ MÜDRIK KƏLAMLAR 

 

 

Aforizm – yunanca “aphorismos” – “qısa kəlam” deməkdir. Aforizm ümumiləşdirilmiş bitkin dərin mənalı fikir 

hikmətli sözdür. Atalar sözü və məsəllərdən fərqli olaraq aforizmlərin müəllifi olur. Aforizmlər bədii, elmi, və 

fəlsəfəsi əsələrdə də yaradıla bilər. 

 

Ürəkdən gələn söz həmişə ürəklərə yol tapar. 

Nizami Gəncəvi 

 

 

Azadlıq, ancaq azadlığını hər gün yenidən qazanan insane layiqdir. 

Höte 

 

 

Əsil yüksək əxlaqlı, xeyirxah adam yalnız o adam hesab edilə bilər ki, o, özünün bütün hərəkət və 

davranışlarını əsil vətənpərvərliklə uyğunlaşdırsın. 

M.F.Axundzadə 

 

Vətənpərvərlik - ən dərin hörmətə layiq gözəl bir keyfiyyət. 

L.İ.Brejnev 

 

Öz vətənin sevmək – bəşəriyyətin ideallarının həyata keçirilməsini ürəkdən arzu etmək və gücün çatana qədər 

buna kömək etmək deməkdir. 

V.Q.Belinski 

 

 

Vətənpərvərlik - əsrlər və min illər boyu vətənlərin bir-birindən ayrı olmasının doğurduğu ən dərin duyğulardan 

biridir. 

V.İ.Lenin 

 

Elə cinayət var ki, bağışlanmır, bu, vətənə xəyanətdir. 

Ə.H.Bəhmənyar 

 

Vətənin böyüklüyü onun siravi vətəndaşlarının böyüklüyü ilə müəyyən olunur. (T.V.Vilson)  

 

Ölməz o adamdır ki, özündən sonra vətən üçün böyük və faydalı yadigarları qalır. 

L.Vovenarq 

 

Öz vətənindən üz döndərən adam öz vicdanından da üz döndərmiş olur. (A.Qalan)  

 

Öz vətənini, öz azadlıq və istiqlaliyyətini sevən bir xalqın ruhunu məhv edəcək bir qüvvə yoxdur. 

M.İ.Kalinin 

 

İnsanın tam xoşbəxt olması üçün doğma vətəni olmalıdır. Simonid Keosski  

Qürbət vətən ola bilməz. (İ.V.Höte)  
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Mən tamamilə əminəm ki, dünyada heç bir xalq başqa bir xalq üzərində üstünlüyə malik deyildir. 

(Q.E.Lessinq)  

****** 

Vətəndən əziz heç bir şey yoxdur. (Lukian)  

****** 

Vətənin qədrini o kimsə bilər ki, vətən ilə onun ruhən rabitəsi olsun, vətən ilə bir yerdə ağlasın, bir yerdə 

gülsün. (N.Nərimanov)  

****** 

Vətən hissi izahedilməzdir, biz onu analıq hissinə bağlayırıq. (M.M.Prişvin) 

******  

Vətəni sevməyən insan olmaz,  

Olsa, o şəxsdə vicdan olmaz. (A.Səhhət)  

****** 

Mən ya vətənimin rifahı üçün yaşamalı, yaxud da onunla birlikdə məhv olmalıyam. (M.T.Siseron)  

****** 

Vətəndən kənarda xoşbəxtlik yoxdur, hər kəs doğma torpaqda kök salmalıdır. (İ.S.Turgenev)  

****** 

Namuslu insan olmaq istəyirsənsə, ömrünün mənasını vətənə xidmətdə gör. (D.İ.Fonvizin)  

****** 

Vətən uğrunda ölmək şərəfdir. (F.K.Horatsi)  

****** 

Vətənini rüsvay etmək – ona xəyanət etmək deməkdir. (V.Hüqo)  

****** 

İnsanın ləyaqəti onun vətənpərvərliyinin gücü ilə ölçülür. (N.Q.Çernişevski)  

****** 

Milli qüsurlara görə millətə nifrət edən alçaqdır. (Y.V.Çəmənzəminli)  

****** 

Qürbətin odu da vətənin tüstüsü qədər parlaq deyil. (Alman atalar sözü)  

****** 

Vətəni olmayan insan nəğmə oxuya bilməyən bülbül kimidir. (Rus atalar sözü) 

 

 

1. “İnsanın gerçək təyinatı ömür sürmək deyil, yaşamaqdır”  

- Cek London. 

 

2. “Mənə deməyin ki, sizin vaxtınız yoxdur. Sizin də vaxtını Mikelancelo, Loenardo da Vinçi, Tomas 

Cefferson, Paster Helen Keller, Albert Eynşteyndə olduğu qədərdir”.  

 

- Cekson Braun. 

 

3. “Əlçatmaz arzuların arxasında gedərək, biz qeyri mümkünlərə nail oluruq” 

-Robert Ardri 

4. “Kim ki, alimliyi və ya zəkası ilə öyünür, demək onun nə alimliyi var, nə də zəkası” 

- Ernst Heminquey 

 

5. “Mənim 6 sadiq nökərim var, mən hər şeyimi onlara borcluyam. Onların adı: Kim? Niyə? Nə vaxt? Nə? 

Harada? və necə? 

- Redyard Kiplinq 

 

6. “ Həyatınız ən yaxşı illəri –yaşadığınız problemlərinin günahının yalnız sizdə olduğuna qərar verdiyiniz 

zamandır – siz daha valideynləri, ekologiyanı və ya prezidenti günahkar görmürsünüz. Siz dərk edirsiniz ki, öz 
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taleyinizə özünüz nəzarət edirsiniz”. 

– Albert Ellis 

 

7. “ Axmaqlıq etmək haqqı – şəxsiyyətin müstəqil inkişafının təminatlarından biridir”.  

-Mark Tven 

8. “İnsanı məhv etmək üçün çox az şey tələb olunur: onu sadəcə inandırmaq lazımdır ki, onun məşğul olduğu iç 

heç kəsə gərək deyil. 

- F.M. Dostoyevski 

 

9. “Heç vaxt səhvlərə işarə etməyin, əgər onları necə düzəltməyi bilmirsinizsə”. 

-Bernard Şou  

10. “Fikir – hər şeyin başlanğıcıdır. Fikirləri də idarə etmək mümkündür. Ona görə də mükəmməliyin başlıca 

şərti – fikirlər üzərində işləməkdir”. 

-L.N. Tolstoy 

 

11. “Məni öldürməyən hər şey, məni daha güclü edir” 

Fridrix Nitsşe 

 

12. “Ola bilsin ki, bu dünyada sən sadəcə insansan, amma kimin üçünsə sən –bütün dünyasan”.  

-Qabriel Qarsia Markes 

 

“Həyat – sənin başqa planlar qurduğun vaxt ərzində, başına gələn hadisələrdir”.  

Con Lennon 

 

Məyatın məqsədi – mükəmməllik axtarşıdır, bizlərdən hər birinin vəzifəsi isə bu mükəmməliyin bizlərdən hər 

birində maksimal dərəcədə təzahür etməsinə nail olmaqdır”.  

- Riçard Devid bax. 

 

“Daha beyinlər ideyaları müzakirə edirlər; orta beyinlər hadisələr müzakirə edirlər, cılız beyinlər isə inşaları 

müzakirə edirlər”.  

-Eleanor Ruzvelt 

“Öz həyatını yaşamağın yalnız iki yolu vardır. Birincisi –sanki həyatda heç möcüzə yoxdur, ikincisi isə - 

- Albert Eynşteyn. 

 

“İstədiyin insan olmaq üçün heç zaman gec deyil”.  

Corc Eliot 

 

“Əgər sən nəyisə fikirləşməyə qadirsənsə, deməli bunu gerçəkləşdirməyə də qadirsən”.  

Uolt Disney 

 

“Əgər insan hansı sahilə yan lacağına bilmirsə, onda küləyin hansı istiqmətdən əsməsinin onun üçün heç bir 

faydası olmur”.  

 Seneka 

 

 

Hər gün özünü hesaba çəkməyən bizdən deyil - (İMAM RZA) 

 

Allah çox yatıb, bekar gəzən bəndəsini düşmən tutur - (İMAM KAZIM) 

 

İmamın ən möhkəm bağı Allaha görə dostluq və Allaha görə düşmənçilikdir-(İMAM ƏLİ) 

 

Xalqa elə davran ki səninlə o cür davranılmasını istəyirsən –(İMAM HƏSƏN) 

 

Tövbə ilə özünü ətirləyən ki günahların pis qoxusu sizi rüsvay etməsin –(İMAM ƏLİ) 
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Hər kim Allahın az ruzisinə razı olası Allah da onun az əməlinə razı olar –(İMAM RIZA) 

 

Cənnəti istəyən və eyni halda çətinliklərə səbr etməyən hər kəs sözsüz ki özünü ələ salmışdır –(İMAM RZA) 

 

Mən Allah peyğəmbərinin mehriban yoldaş və yardımçısıyam, Mənəm İslamda öncül bütləri sındıran, kafirlərlə 

vuruşan və Din düşmənlərini məhv edən-(İMAM ƏLİ) 

 

Mən hidayət bayrağı qəhrizkarlıq mağarası, səxavət məkanı,bəxşişvə comədlik dəryası və ağıl dağıyam-(İMAM 

ƏLİ) 

 

Bilin!Hər kim camaata qarşı insaflı olsa Allah mütləq onun izzətin iartırar-(İMAM ƏLİ) 

 

Həyat ölümə nə qədər də yaxındır-(İMAM ƏLİ) 

Əcəli çatdığı halda mal toplamaqda olan bədbəxt nə çoxdur –(İMAM ƏLİ) 

 

Qadınlarınızın pak olması üçün gözünüzü xalqın namusundan çəkin-(İMAM SADİQ) 

 

Düşünməyən bir şey olmayan hər bir sükut qəflətdir (İMAM ƏLİ) 

 

Camaat içində birinə nəsihət vermək danlaqdır nəsihət deyil –(İMAM ƏLİ) 

 

Övladınata və anaya mehriban baxşı  ibadətdir-(MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR) 

 

Gizli sədəqə Allahın qəzəbini söndürər-(MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR) 

 

Allahın razılığı valideyinin razılığı, qəzəbi valideyinin qəzəbidir-(MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR) 

 

Xalqın haqqı itirməyənlər, Allaha ən çox şükür edənlərdir-(MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR) 

 

Çox yeməklə sağlamlıq bir araya sığmaz-(İMAM ƏLİ) 

Mülayim tərzdə danışmaq və insanlara salam vermək ibadətdir –(İMAM ƏLİ) 

 

Dini olmayan zahidlər çoxdur -(İMAM ƏLİ) 

Ibadətlərin ən fəzilətlisi dini anlamaqdır –(MƏHƏMMƏD        peğəmbər) 

 

Izzət istəyirsənsə onu Allaha itaətdə axtar –(İMAM ƏLİ) 

Allahın nəzərində ən sevimli yemək üstünə çox əl uzanan yeməkdir –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Tanrı gen-bol ruzi versədə, ailəsinə sıxıntı çəkdirən adam bizdən deyildir –(MƏHƏMMƏD p.) 

 

Bir insan borcunu ödəmək niyyətindədirsə, Allah mütləq ona kömək edər –(MƏHƏMMƏD p.) 

 

Quran oxu, yüksəl.Nə qədər oxuyursan o, qədər yüksələrsən.-(HƏDİSİ-ŞƏRİF) 

 

Quran ölü qəlblərə həyat verər-(HƏDİSİ –ŞƏRİF) 

Quran oxuyun! Çünki quran onu oxuyanlara qiyamət günündə  şəfaətçi olar.-(HƏDİSİ- ŞƏRİF) 

 

Sizi ən  xeyirliniz Quranı öyrənən və onu başqasına örədəndir(HƏDİSİ ŞƏRİF) 

 

İki cür adama qibtə edilir. Quranı öyrənib davamlı oxuyan. Çox malı olub Allah yolunda xərcləyən –(HƏDİSİ –

ŞƏRİF) 

 

Qəlbində Qurandan heç bir ayə və surə olmayan adam xarab olmuş ev kimidir –(HƏDİSİ-ŞƏRİF ) 

 

Allah adama ruzisini kəməklə qəzəb etməz ona görə siz də ruzi ilə oynamayın –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər ) 
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Halal ruzi qazanmaq yolunu axtarmaq mübarizədir və hər bir müsalman üçün vacibdir-(MƏHƏMMƏD 

peyğəmbər) 

 

Allah insanın halal ruzi qazanmaq yolunda əziyyət çəkdiyini yorulduğunu görməyi sevər –(MƏHƏMMƏD 

peyğəmbər) 

 

Halal ruzi qazanarkən yorulub yatanın günahları bağışlamış olur -(MƏHƏMMƏD peyəmbər) 

 

Halal yolla ruzi qazanmaq görülən işlərin ən üstünüdür-(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Halal ruzi insanın öz əməyi ilə əldə etdiyi ən təmiz qazancdır 

hər cür alış –verişdən xeyirli və sərfəlidir –(MƏHMMƏD peyğəmbər) 

 

Yeməklərin ən xeyirlisi insanın öz əlinin əməyi ilə qazandığındır həqiqətəndə tanrı Davud peyğəmbəri öz əlinin 

zəhməti ilə dolandırırdı –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Tanrı həmişə halal yolla qazanana təmiz niyyətlə yoxsullara pay verənə yaman gün üçün də ehtiyyat saxlayana 

rəhm edər –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Tanrı bir şey satanda da alanda da səxavətli olana höküm verəndə və hökümü icra edəndə də səxavətini 

göstərənə rəhim edir –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Ruzi qapısı göydən ta yerin dibinədək açıqdır Allah hər bir insana ehtiyacına qeyrətinə və mərhəmətinə görə 

ruzi verir –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Qənaətə riayyət edən yoxsul olmaz –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Qənaətçiliyə riayyət edəni Allah varlandırır israfçılığa yol verəni Tanrı yoxsul hala salır –(MƏHƏMMƏD 

peyğəmbər) 

 

Tanrı həlim xasiyyətləri yüksəldir zülümkar cəzalandırır –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Bir müsalman bir şey əksə yaxud ağac basdırsa əkdiyi şeyin basdırdığı ağacın məhsulundan bir quş bir insan 

yaxud bir heyvan yesə o həmin adamın ehsanıdır – (MƏHMMƏD peyğəmbər) 

 

Malını mülkünü satmaq üçün şəhərə aparan bazara çıxaran qazanar varlanar bahalanması üçün malını saxlayıb 

məqam gözləyən Allahın acığına gələr –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Satılıq məhsulu bahalaşacığı üçün ümmətində qırx gün gizlədib saxlayanın günahı ona sədəqə verilsə belə 

yayılmaz –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Yararsız bir yeri cana gətirən adam bəri –başdan savaba nail olur. Orada nə əkib becərsə oradan nə götürsə 

özünə sədəqə sayılır –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Salamlaşın ki ,aranızdakı sevgi və məhəbbət artsın – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Sizlərə aid olmayan girmək istədikdə izn istəyin və içəridəkilərə salam verin – (QURANİ-KƏRİM) 

 

Yerdə və göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmır - (ALİ İMRAN) 

 

Ey iman gətirənlər!Allaha Peyğəmbərə və özünüzdən olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin - (NİSA) 

 

Rbbimizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin - (ƏRAF)X 
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Allah yolunda öldürülənlərə(şəhid olanlara) “ölü” deməyin - (BƏQƏRƏ) 

 

Siz məhz Allahın hüzurunaqayıdacaqsıniz. O,hər şeyəqadirdir. - (HUD) 

 

Ey iman gətirənlər! Şeytanın yolunu tutub getməyin!...” - (NUR) 

 

Ey iman gətirənlər Allahı çox zikr edin - (ƏHZAB) 

 

Allah yolunda hicrət edən şəxs yer üzündə çoxlu sığınacaq və genişlik (bolluq) tapar - (NİSA) 

Qadınlarınızın mehrlərini könülm xoşluğuyla verin - (NİSA) 

 

Heç bir kəsə aid olmayan yeri yararlı hala salan adamən o yerdə hamıdan çox haqqı var - (MƏHƏMMƏD 

peyğəmbər) 

 

Kim başqasının torpağını zor ilə əlindən alsa,  Tanrıya özünə qarşı çıxmış olur – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Yer üzü Tanrının insanlarda Tanrının qullarıdır. Kim sahibsiz torpağı cana gətirsə o torpaq onundur – 

(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Əkinçilik sevinc və şərəf doğran peşədir - ( MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Allah qulunu bir peşəyə yiyələnməsini, bir işlə məşğul olmasını xoşlayır – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

 

Dərzilik ümmətin kişilər üçün gözəl bir sənətdir –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Yaxşılarınız qadınlara yaxşı baxanlardır –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Insan bütün canlı varlıqlardan ən ağıllısıdır –(ARİSTOTEL) 

 

İnsan şurunun dəyişməsi , pisxoloji dəyişiklik hüququ  bilik səviyyəsinin artması zaman vaxt tələb edir  -

(HEYDƏR ƏLİYEV) 

 

İsanları tanıya bilən ağıllı ozünü tanıya bilən ziyalıdır –(ZAO TSZİ) 

 

Zəka şeylərin mahiyyətinin anlaşımasıdır – (ZAO TSZİ) 

 

Bilik insanları bütün bəlalardan saxlayır – (RUDƏKİ) 

 

Istəyi olmadan  öyrənən şagird – qanadsız quşdur – (SƏDİ) 

 

Zehni əmək hər cür kədəri uzaqlaşdırmağa qadirdir – (SƏDİ) 

Gənclərə yol açmaq qocalara ehtiram göstərmək lazımdır – (HEYDƏR ƏLİYEV) 

 

Uşağı bütə döndərmək olmaz yoxsa böyüyəndə qurban tələb edər – (ÜZEYİR HACIBƏYOV) 

 

Yaşlılar qocalmış uşaqlardır – (P.HAYZE) 

 

Uşağın çəkdiyi ilk əzab-əziyyəti çoxdur – (R. ROLLAN) 

 

Allah doğru yolda onların doğruluğunu artırar  - (MƏRYƏM) 

 

Ey insanlar allaha və peyğəmbərinə iman gətirin - (HƏDİD) 

 

Ey iman gətirənlər! Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman 
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Allahı zikr etməyə tələsin və alış-verişi buraxı - (CUMUƏ) 

 

Insanların ən xeyirlisi insanlara ən çox faydalı olanıdır – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Insanlar bir-birinə doğrudan da səmimi münasibət bəsləyirsə bu münasibət daimi olmalıdır – (HEYDƏR 

ƏLİYEV) 

 

Talerantlıq sözü mənim xoşuma gəlmir, lakin mən bundan başqa söz bilmirəm – (MAHATMA QANDI) 

 

Şərab günahlar məcmusudur – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Təbiət şıltaqlığı sevmir – (SENEKA) 

 

Biz hamımız təbiətin övladlarıyıq –(SENEKA) 

 

Təbiət heç vaxt oyuncaq deyil, ruh olmuşdur –(R.EMERSON) 

 

Ən  uzun sürən düşmənçilik səbəbsiz düşmənçilikdir –(Z.RETS) 

 

Siz dünyada tanınan şəxsiyyətsiniz  və Fransadada böyük hörmətə maliksiniz –(R.BEKAN) 

 

Xoşbəxtliyə hörmət etmək lazımdır –(R.BEKAN) 

 

Əgər iki nəfər astadan söhbət edirsə onlara yanaşma –(MƏHƏMMƏD peğəmbər) 

 

Özündən böyüklə söhbət edəndə hörmət saxla –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Alimlərə hörmət edən şəxs elə bil mənə hörmət edir –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Maraqlanıb soruşmaq bilik əldə etməin yarısıdır –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Ən yaxşı sədaqət odur ki sağ əlinin verdiyini sol əlin bilməsin –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Əkinçilik sevinc doğuran peşədir –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Dişlərin təmizlənməsi əslində dərmandır –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Saçınıza qulluq edin.Darayın səliqəyə salın – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)                                   

 

Yolun ortasına düşmüş daşı götürüb kənara atan,yolu sahmana salan adam savab qazanır - (MƏHƏMMƏD 

peyğəmbər) 

 

Yumşaq rəftarda xeyir yaxşılıq və bərəkət vardır, mülayim rəftar etməyən xeyirdən məhrum olar – 

(MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Insan beşikdən qəbr evinədək oxumalıdır – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Atanın övlad qarşısında borcu onu tərbiyə etməkdir – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Övladın ata qarşısında borcu onun təmiz adını qorumaqdır – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Həqiqət acı olsa da belə danış – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Həmişə xeyir söyləyin şərdən uzaq olun – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 
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Bacardıqca başqasından bir şey istəmə - (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Asqırarkən əlinizi ağzınıza və burnunuza tutmağa çalışın ki,səsiniz ucadan çıxmasın –( MƏHƏMMƏD 

peyğəmbər) 

 

Sizə bəlli olunca qanınızı qaralaldacaq şeylər barəsində soruşmayın –(MADİƏ) 

 

Şübəhəsiz ,Allah inam gətirənləri doğru yola yönəldər –(HƏCC) 

 

Ey iman  gətirənlər!Şeytanın yolunu tutub getməyin – (NUR) 

 

EY iman gətirənlər namaz  qıldıqda rüku edin,səcdəyə qapanın - (HƏCC) 

 

Ey İMAN gətirənlər!ALLAHDAN qorxun və doğru söz söyləyin – (ƏHZAB) 

 

EY imab gətirənlər!Bir qövm dıgərini lağa qoymasın- (HUCURAT) 

 

Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz –  (M.Ə.RƏSULZADƏ) 

 

Novruz bayramının çox böyük mənası vardır. Bu həm bahar bayramıdır, həm də insanların həyatında böyük 

dəyişikliklər bayramıdır – (HEYDƏR ƏLİYEV) 

 

xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq – (HEYDƏR ƏLİYEV) 

 

Fəxr edə bilərik ki, bizim mədəniyyətimiz qədim zamanlarda da çox zəngin və yüksək olmuşdur – (HEYDƏR 

ƏLİYEV) 

 

Qırx il kölə kimi sürünməkdənsə bir gün azad yaşamaq ixtiyar sahibi olmaq yaxşıdır – (BABƏK) 

 

Biz, Bakı şəhəri ölkəmizin paytaxtı ilə haqlı olaraq fəxr edirik – (HEYDƏR ƏLİYEV) 

 

Bənzərəm bir qocaman dağa ki,dəryada durar – (M.Ə.Sabir) 

 

Qarı düşmən dost olmaz – (Dədə Qorqud) 

 

Əlinin bu  ümmətin boynunda olan haqqı, atanın övladının boynunda olan haqq,kimidir – (Məhəmməd P) 

 

.Mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır. -(Məhəmməd.P) 

 

Ən şərəfli ölüm şəhadətdir – (Məhəmməd peyğəmbər) 

 

Hər gün aşuradır, hər yer kərbəla – (İmam Cəfər) 

 

Hüseyinə ağlayan gözlər qiyamət günü ağlamaz – (İMAM CƏFƏR) 

 

Bəndədən soruşulacaq ilk şey namazdır əgər o qəbulolunsa digər əməlləri də qəbul olunacaq – (İMAM BAQİR) 

 

Hər yanan ürəyə nəhayət mükafat vardır – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Az günah etsən ölüm sənə asan olar – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Allah talə duada israr edənləri sevər – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Allahın itaətinə səbr etmək onun əzəlinə səbr etməkdən daha asandır – (imam ƏLİ) 
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Elm axtarışında olan şəxsin ruzisini Allah yetirər – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Çox gülməkdən çəkin, çünki çox gülmək qəlbi öldürər – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Din qardaşı ac olan halda mömin tox olmaz – (imam ƏLİ) 

 

Türk dilini öyrənin, çünki onların uzun hakimiyyəti var – (MAHMUD K.) 

 

Dil ürəyin tərcümanıdır – (HÜMAM TƏBRİZİ) 

 

Dil millətin ruhudur o öldümü millət də canını tapşırar – (M.Ə.RƏSULZADƏ) 

 

Öz xalqı üçün yaşayan insan xoşbəxtdir – (H.ƏLİYEV) 

 

Xoşbəxtlik üçün çoxlu ömür və həyat lazımdır – (ARİSTOTEL) 

 

Elə bir şəxs yoxdur ki, təvazökar olsun.Allah da onu ucaltmasın – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər) 

 

Tərlu  isə də ən böyük səhv tələskənlikdir – (Z.Z.RUSSO) 

 

Cəmiyyət harada olursa olsun nədən olursa olsun kəsib təhsilə 

xərcləməlidir gəncnəslin təhsilən kömək etməlidir – (H.ƏLİYEV) 

 

Gənclərə yol açmaq Qocalara hörmətlə yanaşmaq lazımdır – (H.ƏLİYEV) 

 

Demokratik  cümhuriyyəti tariximizin parlaq səhyəsidir – (H.Əliyev) 

 

Xalqın şərəfinin birinci şərti onun müstəqilliyidir – (XİABANİ) 

 

Mənəm...iran şeirinin şahı (30-cu illərin   repressiyaların on minlərlə azərbaycanlı öz yurdlarından 

 

 

30-cu illərin represiyaları on minlərlə insan həyayını  məhv etmışdir.On minlərlə  azərbaycanlı öz turdlarından 

uzaq yerlərə sürgün  olmuşdur.onların arasında Azərbaycanin görkəmli şəxsləri Hüseyin Cavid,Mikayıl 

Müşviq,Əhməd Cavad və s.dəyərli insanlar olmuşdur – (H.Əliyev) 

 

Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycanda yaratdığı  musiqi məktəbi elə bir məktəb olub ki, ondan sonra xalqımızın  

dünyaya  bir  çax  görkəmli bəstəkarlar  musiqiçilər mədəniyyət xadimləri verib – (H. Əliyev) 

 

Biz fəxr edirik ki, azadlıq yolun  da özünü qurban etmiş şəhidlərimiz var,onların ruhu bizim qəlbimizdə daim 

yaşayacaqdır – (H.Əliyev) 

 

Btövlüklə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soy qırımı öz ağlasığmaz qəddqrlığı və insani cəza 

üsulları ilə bəşər 

tarixində tayı – bəabəri olmayan bir vəhşilik ahıdır bu soy 

qırım eyni zamanda bütün bəşəriyətə qarşı tarixi bir cinayətdir-(H.ƏLİYEV) 

 

 

Ata ananın övlada məhəbbəti təbii övladların ata məhəbbəti          

isə iradidir – (N.TUSİ) 

 

İsanın şərafəti öz qabilyətinə görədir nəslinə görə deyildir.       Ağıllı arvadın nəslə ehtiyacı yoxdur naxələf 

övlad isə nəslin adını batırır – (A.BAKIXANOV) 

 

Ey iman gətirənlər! Namaz qılanda zikir edin səcdəyə qapanın – (HƏCC)  
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Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz deyin – (ƏHZAB) 

Ey iman gətirənlər! Bir qüvən digərini lağa qoymasın... – (HUCURAT) 

 

Ey iman gətirənlər! Allahı çox zikr edin – (ƏHZAB) 

 

Başqalarının evlərinə sahiblərindən icazə almadan və  onlara salam vermədən girməyin – (NUR) 

 

Həqiqətdən,yetimlərin mallarını haqsızlıqla yeyənlərin yedikləri qarınlarında da çevriləcək – (NİSA) 

 

 

Yetimin malına xeyirxah məqsəd  onu qoruyub çoxaltmaq istisna olmaqla,həddi bluğa çatana qədər yaxın 

düşməyin – (ƏNAM) 

 

Həqiqətdən biz onu (qurana) qədər gecəsi nazil etdik – (QƏDR) 

 

Həqiqətən iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün rəhman ürəklərdə bir sevgi yaradacaq – (MƏRYƏM) 

 

İmam gətirən,  xeyirli işlər görən, namaz qılan,  zəkat verən şəxslərin rəbbi yanında mükafatları vardır - 

(BƏQƏRƏ) 

 

Ey iman gətirənlər gətirənlər əhdlərə sadiq olun – (MAİDƏ) 

 

 

Gözləri onu görüb dərk etməz. O,gözləri dərk edər – (ƏNAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əgər olmasaydı, dəryaca dərdim, 

Dərdin yoxluğunu mən dərd edərdim. 

Bəxtiyar Vahabzadə 

 

Dirisiylə rusca, ölüsüylə ərəbcə danışan xalqım mənim... 

C. Memmedquluzade 

 

Gənclik səhvlər edir, yetkinlik bu səhvlərlə mübarizə aparır, qocalıq bu səhvlərin peşmanlığını çəkir. 

B.Dizraeli 

 

Unutma; İnsanları tanımağın üçün ən uyğun zaman ayrılmağa ən yaxın vaxtdır. Çünki o vaxt saxta üzlər bilinir. 

Anton Çexov 

 

Haqlı olmayan güclü zalım, gücü olmayan haqlı isə çarəsizdir.  

Blez Paskal 

 

http://www.elchinya.narod.ru/about.htm


 Tərtibçi: Elçin Cəfərov, versiya: 13.09 

Vaxtımı xərcləməyi bacarmadım, indi o məni xərcləyir. 

Uilyam Şekspir 

 

Bu günün israfçısı sabahın dilənçisidir. 

Sokrat 

 

Vəfasız dost kölgə kimidir. İşıqlı gündə səni izləyər, buludlu gündə gözdən itər. 

Mücirəddin Beyləqani 

 

Heç kim keçmişini satın alacaq qədər zəngin deyil 

Oskar Uayld 

 

Əsl dost sağlamlıq kimidir: dəyəri itirildikdən sonra bilinir. 

Migel de Servantes 

 

Eşq onun arxasınca qaçanlardan qaçır, lakin sevgidən uzaq durmağa çalışanların boynuna sarılır. 

Şekspir 

 

Cavanlıq yazdır, orta yaş yay, qocalıq isə qızıl payızdır. 

Yan Protaseviç 

 

Çox pul haramsız, çox söz yalansız olmaz. 

Yunus Əmrə 

 

Dünyanın ən yoxsul insanı puldan başqa heç nəyi olmayandır.  

Artur Şopenhauer 

 

Pul və insan arasında münasibətlər qarşılıqlıdır: insan pulun saxtasın düzəldər, pul da insanın.  

Bencamin Franklin 

 

Gəncliyin nöqteyi nəzərincə həyat sonsuz uzun gələcəkdir, qocalığın fikrincə isə çox qısa keçmişdir. 

A. Şopenhauer 

 

Oğlan ilə atası arasındakı tək fərq oyuncaqlarının qiymətidir. 

Jurg Weber 

 

Heç bir bəzək və makiyaj vəsaitləri bir qadını, analıq sevgisi qədər gözəlləşdirə bilməz. 

Emile Zola 

 

İnsan, atasına borclu olduğu hörməti ancaq ata olduğu zaman hiss edər. 

Goethe 

 

Bir ata yüz övlada baxar, yüz övlad bir ataya baxa bilməz. 

Gabriele D'annunzio 

 

Hər zaman axtarışda ol, bir gün qızıl axtararkən mis taparsan, sabah mis axtararkən qızıl taparsan... 

Dekart 

 

Düşmənin yoxdursa, həyatda heç bacarıqlı olmadın deməkdir. 

Che Guevara 

 

İnsanların az bir qismi xoşbəxt, bir o qədəri isə bədbəxtdir. 

Geri qalanların hamısı xoşbəxt kimi görünən bədbəxtlərdi... 

Oscar Wilde 
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Etdiyin işlər niyyətlərə görə dəyərləndirilir.Hər kəs işinin qarşılığını niyyətinə görə alır 

Hz.Məhəmməd (s.ə.s) 

 

Sabahlar hər zaman gözəl olacaq deyilir. Bəs bugünlər, Dünənlərin sabahları deyilmi ? 

Victor Hugo 

 

Xoşbəxtliyi dadmağın tək çarəsi, onu paylaşmaqtır. 

Lord Byron 

 

Cahillə Oturub Bal Yiyincə, Alimlə Oturub quru çörək Ye...! 

Hz Mevlana 

 

Kədərin başqalarını güldürə bilər, 

Amma gülüşün başqalarını kədərləndirməməlidir. 

C. Palahniuk 

 

Bütün sevənlər bacardıqlarından artığına söz verillər. Amma bacardıqlarını belə edə bilmirlər.  

V.Şekspir 

 

Türkləri öldürmək olar, ancaq məğlub etmək olmaz.  

Napoleon Bonapart 

 

Bir məktəb artıq tiksəniz, bir həbsxana əksiltmiş olursunuz. 

(Viktor Hüqo 

 

Təcrübə - insanların xətalarına verdiyi addır. 

Oscar Wilde  

 

Qaranlıq gecədə mərifet deyil ulduzları görmək, 

Unutma... Aşiq olmaq önəmli deyil... 

Ömür boyu sevəbilməkdir mərifət.. 

Can yücel 

 

Həyat bu, bir baxarsan hər şey bir anda sona çatar .. 

Həyat bu, son dediyin an hər şey yenidən can tapar. 

Şəms-i Təbrizi 

 

"Biraz insan ol deyəcəm, ama səni də çətin vəziyyətdə qoymaq istəmirəm." 

Donnie Darko 

 

"Yalan iki insanın əsəridir: Yalanı deyən və ona inanan" 

The Simpsons 

 

Bu həyat mənə çoxunun gülə bilmədiyi üçün ağladığını, susa bilmədiyi üçün danışdığını və sadəcə sözdə olsun 

deyə 

yaşadığını öyrətdi. 

Çak Palanik 

 

"Həyatının ən vacib iki günü: 1. doğulduğun gün 2. niyə doğulduğunu anladığın gün." 

Mark Twain 

 

"Uğurun açarının nə olduğunu bilmirəm, amma uğursuzluğun açarı hamını məmnun etməyə çalışmaqdır..." 

Bill Cosby 

 

Nöqtə hər zaman bir son demək deyil, 
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Bəzən özündən sonrakı hərfin böyük olacağını göstərir. 

Adam Fawer 

 

Aldanma deyə bir şey yoxdur! Yalnız bir az çox güvənmək vardır. Və insanı aldandığı deyil, ən çox güvəndiyi 

aldadar. 

Maksim Qorki 

 

İnsanı xoşbəxt edən şeylər eyni zamanda onun fəlakətinin də səbəbi ola bilər. 

Goethe 

 

Uçub gedən şarlara əl edin... Necə olsa havaları qutaranda yerə enəcəklər. 

Bob Marley 

 

Minarədən düşənin parçaları tapılar, amma gözdən düşənin parçaları tapılmaz. 

Hz.Mövlanə 

 

"Bütün insanlar yalan danışır,amma bu qorxulu deyil. Onsuz da heç kəs bir-birinə qulaq asmır." 

Albert Eynşteyn 

 

Azərbaycan qadını çarşabdan çıxıb muasirləşdi deyə papağımı göyə tulladım. O gün bu gündür papağımı tapa 

bilmirəm. 

Əlisa Nicat 

 

Gələcəyin xəyallarını keçmişin tarixindən daha çox sevirəm.  

Tomas Ceferson 

 

"Xatirələriniz arzularınızdan çoxdursa, deməli qocalmısınız."  

Bill Clinton 

 

Eqo cəmiyyətin yaratmış olduğu və sənin bu sayədə oyuncaqla oynamağa davam edə bildiyin və əsla gerçək 

şeyi soruşmadığın bir yalandır. 

Osho 

 

İnsanlar yavaş yavaş inanmamağı, güvənməməyi, sevməməyi, Xroniki şübhəçi olmağı öyrənər. Bu 

reallaşdığında, artıq çox gecdir. İnsanların "təcrübə" dediyi şey budur. Ürəyiylə əlaqəsini itirmiş bir insana 

təcrübəli deyilir.  

Osho 

 

Ayrılıq qaçınılmaz bir sondur, kimsə istəməz amma lazımlıdır. Çünki həyat olduğu kimidir; Olması lazım 

olduğu kimi deyil! 

Osho 

 

Ən çox da 3 şey yorar insanı; Bağışlamaq, İçi yanarkən susmaq və olmayacağını bildiyi halda xəyal qurmaq ...  

Chuck Palahniuk 

 

Dost olmağa tələsməyin,amma dost olduzsa ,bu dostluğa xəyanət etməyin…  

Sokrat 

 

Əgər yaxınlıqda təcili yardım maşını varsa və siz onun siqnalını eşitmirsinizsə, böyük ehtimalla sizin üçün 

gəlib.  

Charles Bukowski 

 

Təxminən 5000 il bundan əvvəl Misirdə məşhur həkim deyib ki, bu dünyada unudulmayacaq nə varsa, o 

insanların axmaqlığıdır. 
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Cavanlara qocalıq yaraşmadığı kimi,qocalara da cavanlıq yaramaz. 

Əfzələddin Xaqani 

 

Ağlın varsa, gücə, qızıla, nüfuza tabe olma! Qoy sənə rəhbərlik edən ancaq təmiz vicdanın olsun. 

Əfzələddin Xaqani 

 

Zəiflərə mərhəmət göstərmək ədalətli olmaq deməkdir. 

T.Fikrət 

 

Övladınızla xoş rəftar edin, onun tərbiyyəli olmasına diqqət yetirin. 

Məhəmməd Peyğəmbər (S. Ə. S) 

 

Həqiqətən xeyirxah olmaq üçün, həddən artıq xeyirxahlıqdan bir az artıq xeyirxah olmaq lazımdır. 

Y. V. Tarle 

 

Bizim əleyhimizə olanlara silah daşıyan bizdən deyildir. 

Məhəmməd Peyğəmbər (S. Ə. S) 

 

Biz həqiqəti təkcə ağlımızla deyil ürəyimizlə də dərk edirik. 

B. Paskal 

 

Mən həyatı sevmişəm və onun gözəlliyi uğrunda döyüşmüşəm. 

Y. Fuçik 

 

Çox yeməkdən özünü qoru, çünki bədənin sağlamlığına və ağla ziyan vurur. 

Abbasqulu Ağa Bakıxanov 

 

Sənə tapşırılmayan işi görməyə çalışma, çünki ondan xeyir görməzsən, öz işindən də geri qalarsan. 

Abbasqulu Ağa Bakıxanov 

 

Bizim üçün əməllərimiz arxamızca gəlib yalvarır, ey insan, yaxşılıq elə! 

Hind Atalar sözü 

 

Həqiqətən də Ulu Tanrı, buyruqlarını yerinə yetirərkən insanlarla xoş rəftar etməyi də əmr etmiş mənə. 

Məhəmməd Peyğəmbər (S. Ə. S) 

 

Sevgi hər zaman dünyaya həddən artıq dar baxış deməkdir. 

F.Bekon 

 

Mələklər bunu ilahi zövq, şeytanlar cəhənnəm əzabı, insanlar isə sevgi adlandırdılar. 

H.Heyne 

 

 Məhəbbət təbiət kimidir, ilk soyuqlar daha çox hiss olunur. 

 P.Bruast 

 

 Zəruri olanda- birlik, şübhəli olanda – azadlıq, hər şeydə məhəbbət var. 

 A.Avqustin 

 

 Hamımız məhəbbər üçün doğuluruq, bu varlığın prinsipi və yeganə məqsədidir. 

 B.Dizraeli 

 

 Sevgidə yeganə qələbə qaçışdır. 

 N.Bonapart 

 

 Ahıl yaşda eşq eybə çevrilir. 
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 O.Balzak 

 

 Sevgi hər şeyə qalib gəlir, eləsə, gəlin biz də onun hökmünə tabe olaq. 

 V.Publiy 

 

 Hər zaman bir-birinizi bütün qəlbinizlə sevin. Dünyada sevgidən savayı demək olar ki, heç nə yoxdur. 

 V.Hüqo 

 

 Bütün dünyada sevgi danışmaq həsrətindədir, lakin cürət etmir, çünki utanır. 

 B.Şou 

 

 İlk məhəbbətin bütün sehri ondan ibarətdi ki, sən hələ bilmirsən ki, ondan sonra ikincisi olacaq. 

 B.Dizraeli 

 

 Dünyada ən böyük xoşbəxtlik, əmin olmaqdır ki, sizi sevirlər, sizin özünüzə görə sevirlər, daha dəqiq desək, 

sizə rəğmən sevirlər. 

 V.Hüqo 

 

Hər bir sevgi əbədi olmaq istəyir. 

 E.M.Remark 

 

Heç sevgi ilə ağılın ümumi bir cəhəti varmı? 

 İ.V.Höte 

 

Məhəbbət olan yerdə insanı sındıra biləcək əzab-əziyyət yoxdur. 

 F.Dzerjinskiy. 

 

Bir kişinin bir qadına aşiq olması kifayət oldu ki, dünya indi olduğu kimi olsun. 

 Volter 

 

Əgər siz sevdikləriniz uğrunda özünüzü qurban verməkdən başlarsanız, bu, özünüzü qurban verdiklərinizə 

nifrətlə bitər. 

V.Hüqo 

 

Sevgi ölümdən qoruya bilmirsə də, heç olmazsa , həyatla barışdırır. 

H.Senkeviç 

 

Əgər insan 40 yaşınadək aşiq olmayıbsa, o, bundan sonra daha aşiq olmasa yaxşıdır. 

B.Şou 

 

Sevginin dünəni yoxdur və sabahı haqqında düşünmür. 

H.Heyne 

 

Əgər səni heç kim sevmirsə, dünyada yaşamaq ağılsızlıqdır. 

M.Qorkiy 

 

Həyat o qədər məharətlə qurulmuşdur ki, nifrət etməyi bacarmadan, qəlbən sevmək olmaz. 

M.Qorkiy 

 

Əsl məhəbbət xəyala bənzəyir; hamı onun haqqında danışır, lakin çox az adam onu görüb. 

F.Laroşfuko 

 

Tale insana qarşı nə qədər qəddar olsada, insan nə qədər tərk edilmiş və tənha olsada, hər zaman, bəlkədə ona 

məlum olmayan, lakin qəlbinin harayına cavab vermək üçün açıq olan, onu sevən bir qəlb tapılar. 

H.Lonqfello 
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Sevir, çünki sevir, sevmir, çünki sevmir – hisslərin və ehtirasların məntiqi qısadır. 

A.Hersen 

 

Sevmək başqasına yaxşı hesab etdiyin nemətləri arzulamaqdır, həm də özün üçün deyil, sevdiyin üçün 

arzulamaq və mümkün qədər onu bu nemətlə təmin etməkdir. 

Aristotel. 

 

Dostluqdada, sevgidədə əvvəl-axır hesablaşmaq vaxtı gəlir. 

B.Şou 

 

Həyat - çiçəkdir, sevgi isə - onun şirəsi. 

V.Hüqo 

 

Məhəbbət – ideal, nigah – real. Real və idealın qarışdırılması heç vaxt cəzasız ötüşmür. 

İ.V.Höte 

 

Sevgi – ali sözdür, yaradılışın harmoniyası onu tələb edir, onsuz həyat yoxdur və ola da bilməz. 

A.Hertsen 

 

Məhəbbət – nə keçmişi nə də gələcəyi tanımayan yeganə ehtirasdır. 

O.Balzak 

 

Sevgi – xeyirxah, ali, güclü, isti və işıqlı olan hər şeyin yaradıcısıdır. 

F.Dzerjinskiy 

 

Sevgi vardır, bizə çox dadlı əməllər gətirir, 

Fəqət həpsində qaranlıq gecələr kölgəsi var. 

Sevgilərdə qaranlıq bilməcələr kölgəsi var. 

M.Müşfiq 

 

 

 Məhəbbəti heç bir dövlətlə almaq mümkün deyil. 

 İ.F.Şiller 

 

 Hər aşiqə öz istədiyi yarı gözəldir, 

 Hər bülbülə öz sevdiyi gülzarı gözəldir. 

 İlqarı gözəl olmayanı istəməz aşiq, 

 Can ver elə canana ki, ilqarı gözəldir. 

 Ə.Vahid 

 

 Bütün əbədi olanlardan ən qısa müddətlisi sevgidir. 

 

 Mən ki görməmişəm sevgini susan 

 Məhəbbət zirvədə bəslənən qarmış. 

 Kim deyir, bir dəfə sevirmiş insan, 

 Sən demə hər dəfə sevmək olarmış. 

 N.Kəsəmənli 

 

 Unudar fikirdə, xəyalda təkcə 

 Unudmaz ürəkdən sevən – sevəni 

 Mən özüm – özümə unut dedikcə, 

 Özümü unudub sevirəm səni... 

 B.Vahbzadə 
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 Sən demə təzədən sevmək olarmış 

 Tale də təzədən gülə bilərmiş, 

 Küsüb gözü yaşlı gedən məhəbbət 

 Peşiman – peşiman dönə bilərmiş. 

 N.Kəsəmənli 

 

 Həyat bir damla sudursa, eşq bir damla göz yaşıdır. 

 Anonim 

 

 Ağıl min gözlə baxırsa, sevgi bir gözlə baxır. 

 Anonim. 

 

 Mən o şuxa güli – rəna deməyim, bəs nə deyim? 

 Aşiqə bülbülü şeyda deməyim, bəs nə deyim? 

 Mən əgər eşqidə məcnun deyiləm, bəs nəçiyəm? 

 Sevdiyim dilbərə Leyla deməyim, bəs nə deyim? 

 Ə.Vahid 

 

Elə adamlar axtarın ki, onlarla söhbət yaxşı kitaba bərabər olsun. Elə kitablar da axtarın ki, mütaliəsi 

filosoflarla söhbətə dəysin. 

Ə. H. Bəhmənyar 

 

Bədii əsərin ömrü onun xalq tərəfindən bəyənilməsindən asılıdır. 

S. Vurğun 

 

Kişi bir sənəti bilər xalis• Çoxuna meyl edən qalar naqis 

Seyid Əzim 

 

Yaxşı kitab çox qiymətli xəzinədir. 

H. Zərdabi 

 

Axmaqlarla oturub-durmaqdansa, kitabla tənha oturmaq yaxşıdır. 

Q. Zakir 

 

Bilik öyrənməyi ar bilən hər kəs• Dünyada mərifət qazana bilməz. 

Nizami 

 

Bir elm öyrənmək istədikdə sən 

Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən 

Kamil bir palançı olsa da insan 

Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. 

Nizami 

 

Dünyada nə qədər kitab var belə 

Çalışıb əlləşib gətirdim ələ 

Oxudum, oxudum, sonra da vardım 

Hər gizli xəznədən bir dürr çıxardım. 

Nizami 

 

Elmi bələkdən qəbrədək öyrənmək lazımdır. 

Sədi 

Oxuduğuna əməl etməyən alim məşəl gəzdirən kora bənzər. 

Sədi 

 

Bu günü daha yaxşı görmək üçün keçmişi bilməliyik. 
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Ömər Xəyyam 

 

Yarat bir əsər ki, adın ucalsın• Sən ölüb gedərkən yerində qalsın 

Ə. Cami 

 

Lazım olan bir sənəti axtar sən• Veyil-veyil dolanmaq çox yamandır.• Lazım olan bir sənəti tapdınmı• Möhkəm 

yapış, əldən vermə, amandır. 

Ə. Cami 

 

Hər millətin tərəqqisi və fəaliyyətinin başlıca amili elm və əxlaqdır. 

A. Şaiq 

 

Müdrik şəxs vəzifəli adamlara möhtac olmaya bilər. Amma vəzifəli şəxslər müdrik adama möhtacdırlar. 

M.Ş.Vazeh 

 

İnsan qılıncının kəskinliyi ilə qəhrəman ola bilməz, ağlın kəskin olması lazımdır. 

M. S. Ordubadi 

 

Sözün də su kimi lətafəti var• Hər sözü az desən daha xoş olar• Bir inci saflığı varsa da suda• Artıq içiləndə 

dərd verir su da. 

Nizami 

 

Ədəb sayılsa da məclisdə susmaq• Məsləhət zamanı danışmaq gərək• İki şey ağıla nöqsan sayılır•Yersiz susmaq 

ilə yersiz söz demək 

Sədi 

 

Gil qabın möhkəmliyini səsi ilə yoxlayan kimi, insanı da ağzından çıxan söz ilə yoxlayırlar. 

Əbül Fərəc 

 

Elə cinayət var ki, bağışlanmır, bu vətənə xəyanətdir. 

Ə. H. Bəhmənyar 

 

Vətənin sevməyən insan olmaz• Olsa, o şəxsdə vicdan olmaz. 

A. Səhhət 

 

Demədiyimi hər vaxt deyə bilərəm, lakin dediyimi dana bilmərəm. 

Ə. Cami 

 

Milli qüsurlara görə millətə nifrət edən alçaqdır. 

Y. V. Çəmənzəminli 

 

Amal uğrunda ölmək-əbədi yaşamaqdır. 

Ş. M. Xiyabani 

 

Bir mərd ilə ağı yesən şirindir• Yüz namərdlə şəkər yesən dad olmaz. 

Aşıq Ələsgər 

 

Döyüş meydanında can versə insan• Xoşdur, namərdliklə qoyub qaçmaqdan. 

Sədi 

 

Ölümdən qorxmayan millətə ölüm yoxdur. 

Ş.M.Xiyabani 

 

Vəfasız dost kölgə kimidir. İşıqlı gündə səni izləyər, buludlu gündə gözdən itər. 

M. Beyləqani 
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Çox gözəl olsa da eybi gizlətmək• Dost dostun eybini örtməsin gərək. 

Nizami 

 

Fikir azadlığı olmadan tərəqqi mümkün ola bilməz. 

M. F. Axundov 

 

Kim ana qəlbinin telini qırar• Tanrının qəzəbi belini qırar.• Sənin arsızlığın-xəyanət ona Vüqarın, təmkinin 

dəyanət ona. 

M. Bahar 

 

Adın şərəflidir sənin ey qadın• Dahilər anası çağrılır adın. 

S. Vurğun 

 

Qadına əsas şey həya, ismətdir• Bunlar qadın üçün böyük sərvətdir. 

M. Əvhədi 

 

Daş-qaş əvəzinə özünə bilik yığsan daha çox tanınarsan: ən qiymətli daşı salıb itirə bilərsən, ən sadə biliyi isə 

səndən heç kəs ala bilməz. 

Əbül Fərəc 

 

Fərsiz övlad əldə altıncı barmaq kimidir. Kəsərsən ağrıyar, saxlarsan eybəcər göstərər. 

Növzər 

 

Hər şeydə oğurluq haramdırsa, qızlar üçün oğlanın qəlbini oğurlamaq halaldır. 

M. S. Ordubadi 

 

Həyat yoldaşı seçməkdə yanılmaq, bütün həyatı uduzmaq deməkdir. 

M. S. Ordubadi 

 

Həqiqi ananın ən şərəfli bəzəyi ədəbli, tərbiyəli cocuqdur. 

M. Ə. Sabir 

 

Xoşbəxt o adamdır ki, özgənin günahlarını saymağa vaxt itirməyib, öz şəxsi qüsurlarını düzəltməklə məşğuldur. 

Əbül Fərəc 

 

Uşağı bütə döndərmək olmaz, böyüdükdən sonra o, qurbanlar tələb edər. 

Ü. Hacıbəyov 

 

İki adam öldü və dünyadan həsrət getdi: biri yığdı yemədi, digəri bildi eləmədi. 

Sədi 

 

Kəmərə qızıl taxıb qul kimi durmaqdansa, yavan çörək yeyib öz evində ağa kimi oturmaq yaxşıdır. 

Sədi 

 

İnsanların ən qüvvətlisi qeyzli vaxtında özünü saxlayandır. 

M. T. Sidqi 

 

Ömür səhifəsinə gözəl əməllərdən başqa heç nə yazmayın. 

Ə. Cami  

 

Qəlb nə doldursa, dodaqlardan da o tökülər.. (İohann Volfqanq Höte) 

 

Ey iman edənlər! Peyğəmbər sizi, sizləri dirildəcək bir şeyə (imana, haqqa)  dəvət etdiyi zamn ALLAHın və 

Onun Peyğəmbərinin dəvətini qəbul edin. Bilin ki, ALLAH insanla onun qəlbi arasına girər (insanın bütün 

http://www.elchinya.narod.ru/about.htm


 Tərtibçi: Elçin Cəfərov, versiya: 13.09 

varlığına hakim olar;  ALLAH ürəklərdən küçən hər şeyi bilir, bütün ürəklərin ixtiyarı da Onun əlindədir).. 

(Qurani-Kərim) 

 

Təmiz bir qəlb dillərin dağıtdığını düzəldər.. (Homer) 

 

Qəlb bir ev deyil ki hər kəs üçün ayrı-ayrı otağı olsun.. (Enid Baqnold) 

 

Qəlb dənizə bənzəyər: fırtanaları, sakit zamanları və daşqınları vardır. 

 

Bəzən də dərinliklərində incilər gizlədir..(Henrix Henye) 

 

Esq her seyin baslangici ortasi ve sonudur. (La Cordaire) 

 

Aşıq o Sevgi dünyanın ən şirin xoşbəxtliyi ilə ən dərin ağrısından yaradılmışdır.  

 

(Robert Burtonlduğumda sadiq olaram, çünki aşiq olaram. (Ataol Behramoğlu) 

 

Günahın üstünlüklər kimi dərəcələri vardır. Racinə 

 

Tülkü tələyə lənətləyər, özünə deyil. Balzac Blake 

 

Ən böyük cinayətlər zəruri olan deyil, çox olanı əldə etmək üçün işlənər. Arsitoteles 

 

Cəmiyyət, günahı hazırlayar, günahkar onu işləyər. Buckle 

 

Susmak, insanı ələ verməyən sadiq bir yoldaşdır. Confucius 

 

Danışmaq ehtiyac ola bilər, amma susmaq bir sənətdir. 

Goethe 

 

Demədiyim şeylərin heç biri mənə zərər vermədi. 

Calvin Coleridge 

 

Yerində söz söyləyə bilən, üzr istəmək məcburiyyətində qalmaz. 

Fateh Sultan Məmməd 

 

Ağıllıla sözlərini qızıl çəkilən bir tərəzidə çəkərlər. Ecclus 

 

Gurultulu və acı sözlər haqsızlığın işarəsidir. (Victor Hugo 

 

Tamam doğru olsa da sərt söz insanı yaralar. Sophokles 

 

Şirin sözlər, şiddətli bir hirsə qarşı ən təsirli dərmandır. Aiskbylos 

 

Yaşıllıqlar torpağın çirkinliyini bağladığı kimi, şirin sözlər də  inansın bir çox qüsurlarını örtər. Socrat 

 

Ağızdan çıxan söz bil ki, yaydan atılan ox kimidir.  

 

Ox getdiyi yerdən geri dönməz, seli başdan bağlamaq lazımdır. 

Mövlana 

 

Uşaqlığını yaşaya bilməyən insan, heç vaxt tam 1 insan ola bilməz. 

Hölderlin 

 

Hər kəs tərfindən doğru qəbul edilən hər şey böyük ehtimalla səhvdir. Paul Valery 
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Uğurlu olmağın yolunu bilmirəm amma, uğursuzluğun yolu başqalarını məmnun etməkdən keçir. Bill Cosby 

 

Ağıllı adamlar söyləməyə sözləri olduğu üçün, axmaqlar isə danışmağa məcbur olduqları üçün danışırlar. Plato 

 

Yaxşı olduğunuz üçün hər kəsin sizə ədalətli davranmağını gözləmək, ət yemədiyiniz üçün buğanın sizə hecum 

etməyəcəyini düşünməyə bənzəyir.Dennis Wholey 

 

Yaşanaraq deyil yaşayaraq təcrübə qazanılır, zaman insanları yox armudları yetişdirir. 

Peyami Safa 

 

Təcrübə çox qəddardir 1 müəllimdir: əvvəlcə imtahan edir daha sonra dərs oyrədir. 

Vernon Law 

 

Bu dünyaya istədiyimiz kimi gəlməmişik, bu dünyadan istədiyimiz kimi də gedə bilmərik.Omer Xeyyam 

 

Qozun qabığını qırıb içini girməyən, qozun hamısını qabıqdan ibarət olduğunu düşünür.Gazali 

 

Keçici 1 güvən uğruna azadlıqlarından əl çəkən insanlar, nə azadliğa layiqdir nə də ki, günənə.Benjamin 

Franklin 

 

Nə qədər çox insan və nə qədər az insaniyyətlik var. 

Robert Zend 

 

İdeallar ulduzlara bənzəyir. Onlara çata bilməsəniz də sizə yol göstərir. 

Waldo Emerson 

 

Dünyanın ən çətin şeyi 1 işin necə ediləcəyi bildiyiniz halda, başqa birinin necə edə bilmədiyini səs 

çıxartmadan izləməkdir.Mevlana 

 

Biliyin hökümdarı olmaq üçün əməyin nökəri olmalısan.Honore de Balzac 

 

Bir insanın həyatının 2ci yarısı 1ci yarısı qazandəğı alışqanlıqları təkrarlamaqdan ibarətdir. Dostoyevski 

 

 

Haqqları və zövqləri əlindən alınan gənclər, onların yerinə daha gizli və təhlükəli olanları qoyur. J. J. Rousseau 

 

Bütün bildiklərini söyləmə amma söylədiklərini bil.Matthias Cladius 

 

Həqiqəti axtaranlara inanın. Tapdıqlarını söyləyənlərdən çəkinin.Andre Gide 

 

Həyat nağıl kimidir: nə qədər uzun olduğu yox, nə qədər yaxşı olduğu vacibdir. Seneca 

 

Şəxsiyyətli olmaq, heç kim görməyəndə də doğru olanı etməkdir.J. C. Watts 

 

Gülmək 2 insan arasənda ən yaxın məsafədir. Victor Borge 

 

Kiçik şeylərə lazım olandan artıq dəyər verenlər, əlindən böyük işlər gəlməyənlərdir. Eflatun 

 

Özünde 1 məna axtaran yeganə varlıq insandır.Albert Camus 

 

Köhnə fikirlilər paslı mismarlara bənzəyir, asand yerindən çıxartmaq olmur.  

Cenap Şahabettin 

 

Hamımızın eyni fikirdə olmağı yaxşı şey deyil.  
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Yaradıcılıqlari ortaya çıxaran fikir ayrılıqlarıdır. Aldous Huxley 

 

Dünənlə bu gün arasında mübahisə çıxanda, sabah məğlub olur.Churchill 

 

Həqiqətə gedən sadəcə 1 yol var, amma  ondan uzaqlaşdıran minlərlə yol var. La Bruyere 

 

İnsan azad olmasa xoşbəxt ola bilməz. Dante 

 

Gözəllik qısa olan hökümranlıqdır. Victor Hugo 

 

Özünüzü idarə edərkən başınızdan, başqalarını idarə edərkən qəlbinizdən istifadə edin.Bussy 

 

Dövrümüzde insanlar, yalniz qiyməti bilirlər, dəyəri yox.Oscar Wilde 

 

Boş zaman yoxdur. Boş keçirilmiş zaman var. Tagore 

 

Sahili gözdən itirməyə cesarət edə bilməyən insan, yeni okeanlar kəşf edə bilməz. Andre Gide 

 

Ağıllı insan düşündüyü hər şeyi deməməlidir.  

 

Amma dediyi hər şeyi düşünmelidir. Aristotel 

 

Silgi istifadə etmədən şəkil çəkilən sənətə həyat deyilir. John Christian 

 

Gözəl olan sevgili deyil, sevgili olan gözəldir. Tolstoy 

 

Hər insan, etmədiyi yaxşılıqlara gorə günahkardir. Voltaire 

 

Heç kimə güvənməyən insan güvənilməyən insandir.Jerome Blattner 

 

Həqiqətən,göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində (bir-birinin ardınca 

gəlib-getməsində) ağıl sahibləri üçün (ALLAHın varlığını,kamalını və əzəmətini sübut edən açıq)dəlillər vardır. 

((Qurani-Kərim)) 

 

İnsanın mayası ağıldır.Ağılı olmayanın dini də olmaz. (Həzrəti Muhəmməd s.ə. a.v) 

 

İnsana arxadır onun kamalı, 

Ağıldır hər kəsin dövləti,malı. (Nizami Gəncəvi) 

 

Bütün nemətlərin başlanğıcı və sonu ağıldır. (Epikür) 

 

Ağıl insan üçün ən gözəl zinətdir. 

 

Ağıl sahibi olan hər hansı bir şəxs bütün eyiblərdən uzaq olur. (Zeynalabdin Şirvani) 

 

Biz yalnız ağıl və biliyimiz sayəsində yaxşı və ya pis,xoşbəxt və ya bədbəxt oluruq. (Epiktet) 

 

Ağılı alıb-satmaq mümkün olsaydı,yəqin,hamı alıcı olmaq istərdi. (Devid Star Cordan) 

 

Gördüyün işi əvvəlcə ağıl tərəzisi ilə ölç. (Qətran Təbrizi) 

 

Ağılı gödək olanın dili uzun olar. (Aristofon) 

 

Ağıllı başqa bir ağıllının fikri ilə həmişə razılaşar. 
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Sarsaq isə həm ağıllının,həm də sarsağın fikri ilə razılaşmaz. (Aristotel) 

 

Əsl gözəllik suətdə deyil, ağıl və kamldadır. (Firudun Köçərli) 

 

Mən müəllmimdən kimin ağıllı insan olduğunu soruşduqda o, “az danışıb çox eşidən ” cavabını verdi. (İsaak 

Barrou) 

 

Ağıldan kəmliyi iki şey müəyyən edir : susmaq lazım gələndə danışmaq,danışmaq lazım olanda susmaq. (Sədi 

Şirazi) 

 

Ağılla dərk edirik nöqsan cəhətləri biz, 

Nöqsanını dərk edən ağıllıdır şübhəsiz. (Abbasqulu ağa Bakıxanov) 

 

Ağıl insana ağıllı yaşamaq üçün verilir. (Vissarion Qriqoryeviç Belinski) 

 

Ağıllı insan özü haqqında dedi-qodulardan da bəhrələnməyi bacarır. (Con Beynim) 

 

İnsanı özünə bağlayan və hüsn-camalı kamala yetirən ağlın nuru və mərifətin 

ziyasıdır. (Firudun Köçərli) 

 

Ağıllı insanlar cəmiyyətin qan damarıdır. (Daniel Defo) 

 

Ağılı kamilləşdirmək üçün öyrənməkdən çox, düşünmək lazımdır. (Rene Dekart) 

 

Müdrik çox bilən adam deyil,biliyi xeyirli lan adamdır. (Esxil) 

 

Ağıl vermək və ağıllı lmaq tamamilə müxtəlif şeylərdir. (Georq Lixtenberq) 

 

Ağılın çevikliyi gözəlliyi də əvəz edə bilər. (Anatol Frans) 

 

İnsanın ağlını başından alsan,yerdə heç nə qalmaz. (Aleksandrr Hamilton) 

 

Müdrik olmaq üçün gözü və qulağı açmaq kifayət deyil,dərin ağıl lazımdır. (Efesli Heraklit) 

 

Ağıl sağlamlıqdan öndə gedir: ağıllı olanda sağlamlığımızı da qorumağı 

bacarırıq. (Corc Herbert) 

 

Ən ağıllı flosoflar da sarsaq suallara cavab verməkdə çətinlik çəkirlər.(Hilon) 

 

Dəmir işlənməyəndə paslanır,su bir ydə qalanda iylənir,insan ağlı isə tətbiq edilmədikdə kütləşir. (Leanardo da 

Vinçi) 

 

Hiss və ağıl toqquşanda həmişə hiss qalib gələr. (İohann Volfqanq Höte) 

 

Ağıllı düşməndən qorxma , ağılsız dostdan qorx. (Azərbaycan atalar sözü) 

 

Ağıllı olmaq kifayət deyil,kifayət qədər ağıllı olmalısan ki,özünü həddən artıq ağıllı saymayasan. (Andre 

Morua) 

 

Şahın ağlının ordunun gücündən üstün olması yaxşıdır. (Həsən ibn Əli Nizamülmülk) 

 

Dərrakə çox vaxt yatır,onu oyatmasan,həmişə yuxulu olur. (Uilyam Şekspi) 
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Ağıllı adamın axmaq qarşısında susmağı təəccüblü deyil,çünki nağara səsi tar səsinə,sarımsaq iyi ənbər 

qoxusuna həmişə üstün gəlir. (Sədi Şirazi) 

 

İnsanın xşbəxtlik və bədbəxtlik açarı, kamillik və naqislik sükanı onun ağıl və iradəsinin ixtiyarına verilmişdir. 

(Nəsirəddin Tusi) 

 

Divarı uçurmazdan əvvəl o tərəfdə səni nə gözlədiyini öyrən.Nəsirəddin Tusi) 

 

Ağıllı olmaq bir şey deyil, mühüm olan ağlından istifadə etməkdir.(Rene Dekart) 

 

Sizə ağlınız hökm edirsə -padşahsınız,vücudunuz hökm edirsə-kölə! (Mark Porsi Katon) 

 

Pis-yaxşı nəyin var,demək,malındır, 

 

Lakin sənə vacib öz kamalındır. (Nizami Gəncəvi) 

 

Ağıl sonradan ah çəkmək üçün deyil, əvvəlcədən düşünüb tədbir görmək üçündür. (Cəlaləddin Rumi) 

 

Üzünü günəşə çevirən insan kölgə görməz. (Helen) 

 

İnsan nə qədər az düşünərsə, bir o qədər çox danışar. (Şarl Lui Monteskyö) 

 

Nəhənglər kimi əsərlər buraxmaq üçün, qarışqalar kimi işləmək lazımdır. (Nəcib Fazıl Kısakürək) 

 

Mal itirən, bir şey itirmişdir, qürurunu itirən bir çox şey itirmişdir. Lakin cəsarətini itirən hər şeyini 

itişmişdir.(Goethe) 

 

Xoşbəxt olduğunuz zaman, sizə bu xoşbəxtliyi verən fəzilətləri sonradan itirməyin! (a. Maurois) 

 

Sözlərin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlaya bilməzsən. (Konfutsi) 

 

Qarşındakı ən yaxşı şəkildə başa düşmək üçün özünü onun yerində təsəvvür et! 

 

Ey oğlum,pis qadından çəkin. Çünki o vaxtından əvvəl səni qocaldar. Pis qadınların şərindən qorx,çünki onlar 

yaxşılığa çağırmaz. 

 

Unutduqlarını xatırla, İtirdinsə, axtar, Darıxdınsa, get tap, İncitdinsə, üzr istə, İncidinsə, bağışla. Çünki həyat 

çox qısadır.. 

 

Torpaq kimi tevazokar ol ki, uzerinde gul bitsin... 

 

Ümidini itirmiş şəxslər üçün yaşamaq; sadəcə vaxt keçirməkden ibarətdir 

 

Kiçik olanda ağladım anlamadınız, böyük olanda ağladım inanmadınız, öldüyümdə ağlamayın 

aldadanmarsınız... 

 

Düşmənə ölüm diləyincə özünə ömür dilə 

 

Havadakı durnanı tutacağam deyib əlindəki sərçəni uçurtma. 

 

İnsan, təbəssüm ilə göz yaşı arasında gedib gələn bir rəqqasdır. (Byron) 

 

Mübarizə insanin öz daxilində başlanarsa,deməli insan nəyəsə dəyər.(Brauninq) 

 

Əgər öz qapınızın ağzı təmizlənməmişsə,qonşunun damının üstünü qar basdığından şikayətlənməyin.(Konfusi) 
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Böyük adamin böyüklüyü kicik adamlarla rəftarinda aşkara çıxır.(Karleyl) 

 

Hər şeyi başa düşmək,hər şeyi bagışlamaq deməkdir.(Karleyl) 

 

Layiqincə qiymətləndirilməyə qızğın cəhd göstərmək insan təbiətinin ən dərin xüsusiyyətidir.(Linkoln) 

 

Ən çox özümün özümə hörmət etməyimə ehtiyac duyuram.(A.Lunt) 

 

Sizə hücum edən düşmənlərdən qorxmayin.Sizə yaltaqlanan dostlarinizdan qorxun.(Obreqon) 

 

Yaltaqcasina tərifləmək adamin özü haqqinda düşündüyünü ona deməkdir.(Obreqon) 

 

Rast gəldiyim hər bir adam nədəsə məndən üstündürsə,mən ondan öyrənə bilərəm.(Emerson) 

 

Qiymət verməkdə ürəyiaçiq və tərifləməkdə səxavətli olun.(Emerson) 

 

Özünü başqasinin yerinə qoymaga və onlarin fikirlərinin gedişini anlamaga qadir şəxsin gələcəyin ona nə 

hazirlanmasindan narahat olmasina zülm yoxdur.(O.D.Yanq) 

 

Əvvəlcə müsahibinizi məcbur edin ki,nəyisə ehtirasla arzulasin.Buna əməl etməyi bacaran bütün dünyani fəth 

edər,bacarmayan isə tənha qalar.(Overstrit) 

 

 

Adama nəyisə elə-belə öyrətsək o,heç vaxt heç nə öyrənməz.(B.Şou) 

 

Biz digərləri ilə (başqalari ilə) o zaman maraqlanirirq ki,onlar bizimlə maraqlanirlar.(P.Sir) 

 

Heç nə nə yaxşidir,nə də pis.Hər şey gördüyümüz şeylərə münasibətdən aslidir.(Şekspir) 

 

Adamlarin əksəriyyəti özləri qərara aldiqlari qədər xoşbəxtdir.(E.Linkoln) 

 

Yaxşi adətlər xirda qurbanlardan yaranir.(Emerson) 

 

Yalniz özü haqqinda danişan adam nə qədər yüksək təhsili olursa-olsun mədəniyyətsizdir.(N.M.Batler) 

 

Maraq doguran adam olmaq üçün maraq dogurmagi bacarmaq lazimdir.(Carlz) 

 

Adamlarin ən dərin xüsusiyyəti layiqincə qiymətləndirilməyi ehtirasla istəməkdir.(U.Ceyms) 

 

İradəsi əleyhinə inandirilan adam əlacsiz qalsa belə öz fikrindən əl çəkməz.(D.Karnegi) 

 

Əgər mübahisə edir,əsəbləşir və etiraz edirsinizsə,bəzən qələbə qazana bilərsiniz,amma bu mənasiz qələbə 

olar,çünki rəqibinizi özünüzə tərəf çəkməyə nail ola bilməzsiniz.(B.Franklin) 

 

 

Nifrətə nifrətlə deyil,yalniz məhəbbətlə son qoymaq olar. 

Budda 

 

Mən yalniz onu bilirəm ki, heç nə bilmirəm. 

Sokrat 

 

Adamlari elə öyrətmək lazimdir ki,onlari sanki öyrətmirsiniz.Naməlum əşyalar unudulmuş əşyalar kimi təqdim 

edilməlidir. 

T.Ruzvelt 
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Alim heç vaxt nəyisə sübut etməyə çalişmir.Yalniz faktlari müəyyənləşdirməyə cəhd göstərir.(Stefanson) 

 

Əgər bacarirsansa başqalarindan daha müdrik ol,lakin bu barədə onlara heç nə deməyin.(T.Ruzvelt) 

 

Tədbirli ol.Bu öz istəyinə nail olmaga kömək edir.(Axtoy) 

 

Hər hansi səhv baha başa gələ bilər və bütün səhvlər peşmançiliq dogurur.(Emerson) 

 

Dava-dalaşla heç vaxt çox şeyə nail ola bilməzsən,lakin güzəştə getməyin köməyi ilə gözlədiyindən daha çox 

şey əldə etmək olar. (B.Franklin) 

 

Bir atanın uşaqlarına edə biləcəyi ən böyük yaxşılıq onların analarını sevməkdir. » T. HESBURGH 

 

 

Yarışda birinci də olsansanız sonuncu da, fərq etməz. Nənənizə görə qazanan həmişə sizsiniz. STUART & 

LINDA MCFARLANE  

 

Oğlunu istədiyin, qızını istədiyi zaman evləndir. » İSPAN ATALAR SÖZÜ  

 

Bir dəfə evlənmək sınaq, iki dəfə evlənmək əyləncə, üç dəfə evlənmək çılğınlıqdır. » HOLLANDİYA 

ATALAR SÖZÜ 

 

Savaşa gedərkən bir, dənizə çıxarkən iki, evlənərkən üç dəfə düşünün. » RUS ATALAR SÖZÜ 

 

Bugün sıravi insanlar ev diyəbiləcəyi bir şey istər; isti və baxımlı bir ailə, ara-sıra kiçik xoşbəxtliklər, arada bir 

böyük bir xoşbəxtlik. » RAHIBE JONES 

 

Heç bir sevgi, şəfqət, ananınkının yerini tuta bilməz. » HONORE DE BALZAC  

 

Ata olmaq çətin deyildir. Amma atalıq etmək çətindir. » W. MAXWELL  

 

Dünyada tək zərər verməyən qadın, anadır. » MARK TWAIN  

 

Bir yetimi, başını eymiş, düşüncəli və kədərli gördüyün zaman, öz uşağının üzünü öpmə. » ANONIM  

 

Gözəl bir evdə davakar bir qadınla oturmaqdansa, tavan arasında tək başına oturmaq daha yaxşıdır. » 

SIMONIDES 

 

Analıq, qadınlığın tamamlayıcısıdır. » ALEKSANDR DUMAS 13. Qadın ana olunca kamala çatar. » 

HONORE DƏ BALZAC 14. Uşaqların yaşamadığı bir dunya qorxunc olardı. » J. KANYON  

 

İnsan nə qədər böyük ruhlu olsa, eşqi o qədər dərin bir şəkildə duyar. 

Leonardo da Vinçi 

 

İnsanlar səhvlərini xoşbəxtkən deyil ancaq bədbəxtkən başa düşər. 

 

Uşağın gözyaşını silməyən onunla birlikdə ağlar. » AFRIKA ATALAR SÖZÜ  

 

Ana və atalarını olduqları kimi görən və tanıyan uşağlar, ən yaxşı yetişmiş uşağlardır. İki üzlülük ana-atalarının 

vəzifələri deyildir. » BERNARD SHAW  

 

Stressli zamanlarda, çox da inandırıcı olmayan ailə görüntüsü az qala bir anda silinər və hamımızın gerçək 

insanlığı aşkara çıxar. » SHIRLEY JACKSON  
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İl kimi, kədərdə havaya sovrular. Hər hansı bir evin içinə bir baxış, o evdə sevgi ya da narazıçılığın höküm 

sürdüyünü sizə izah etmək üçün kifayətdir. » HONORE DE BALZAC  

 

İnsanlar uşağlarını gələcəkdə birşeylər vəd etdikləri üçün deyil, özlərinin olduğu üçün sevərlər. » HALIFAX  

 

Evinizə getmediyiniz zamanlarda, harada olduğunuzu maraqlanan birinin olması, çox köhnə bir insani 

ehtiyacdır. » MARGARET MEAD  

 

Bir ailəni idarə etmək, bir dövləti idarə etməkdən heç də asan deyildir. » MONTAIGNE 

 

Hər ailə bir tarixdir. Hətta oxumağı bilənə görə bir dastandır. » ALPOHONSE DE LAMARTINE  

 

Ailə həyatının gözəlliyi kimi heç bir şey yoxdur. » OSCAR WILDE  

 

Ailə, kralların belə girəmmədiyi bir qaladır. » EMERSON  

 

Hər ailədə mələklərdə, seytanlarda vardır. » RALPH WALDO EMERSON  

 

Evliliyi sürdürən bədən deyil ruhdur. » PUPLIUS SYRUS 27. Övladlarını sevməyən atalar ola bilər; amma, 

nəvəsini dəlicəsinə sevməyən baba ola bilməz. » VİCTOR HUGO  

 

Ağıllı adamlardan başqa heç vaxt, heç kəslə zarafat etməyin. (Arif Qəzvini)  

 

Yumor - zarafat arxasında gizlənən ciddilikdir. (P.E.Veys) 30. Sözün yarısı onu deyənə, yarısı da qulaq asana 

məxsusdur. (M.Monten)  

 

Az bilib, çox danışmaq axmaqlıq əlamətidir. (S.Ə.Şirvani) 32. Səfeh adamla dil tapmağı bacar, ağıllı adam özü 

səninlə dil tapacaq. (Adıgey atalar sözü)  

 

Heyvanı qulağından tanıyarlar, insanı sözündən. (Qırğız atalar sözü) 

 

Çərənçi adam hamının oxuya bildiyi açıq məktubdur. (J.A.Kastro)  

 

Ən ağıllı filosoflar belə, axmaq suallara cavab verməyə çətinlik çəkirlər. (X.Nikolas) 

 

Deyirlər ki, adamlara iki qulaq və bir dil – çox eşidib, az danışmaq üçün verilmişdir. (Plutarx)  

 

Sözlər yarpaqlara bənzəyir, çoxlu yarpağı olan ağac az bəhrə verir. (A.Pop)  

 

Hər kəs öz dilinin altında gizlənmişdir. (Harun ər-Rəşid) 39. Kim özündən çox bilənlə mübahisə etsə ki, biliyi 

meydana çıxsın, biliksizliyi ortaya çıxar. (Sədi)  

 

Əvvəlcə fikirləş, sonra danış. Sənə “Sus” deməmiş özün sus. (Sədi)  

 

Söz var insanı yola gətirər, Söz var insanı yoldan çıxarar. (Humam Təbrizi)  

 

İnsana danışmağı öyrənmək üçün iki il, danışmamağı öyrənməyə isə altmış il lazımdır. (L.Feyxtvanger) 

 

Söz böyük şeydir. Ona görə böyükdür ki, sözlə insanları birləşdirmək də olar, ayırmaq da, sözlə məhəbbət də 

qazanmaq olar ədavət və düşmənçilik də. (Tolstoy)  

 

Birisi ilə mübahisə edəndə çalış ki, sözlərin yumşaq olsun, dəlillərin möhkəm. Rəqibini sudurmağa yox, 

inandırmağa cəhd et. (Uilks)  

 

Söz yağış kimidir- birinci dəfə yağanda bərəkət olur, dördüncü dəfə yağanda- fəlakət. (R.Həmzətov)  
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Köynəyin ləkəsi su ilə gedər, ürəyin ləkəsi söz ilə. (Qaraqalpaq atalar sözü)  

 

Demədiyim sözdən heç vaxt peşman olmamışam, lakin çox olub ki, dediyimdən qan və torpaq içində yatmışam. 

(Ə. Cami) 

 

Sözün atası ağıl, anası dildir. 

(Qaraqalpaq atalar sözü) 

 

Bu qısa ömrü əbədi həyatmış kimi yaşamaq lazımdır. 

 

Həyat hərəkət deməkdir, su da axmayanda iylənir. (Aristotel) 

 

Heyat beşiklə məzar arasında sınaq müddətidir. 

O.Balzak 

 

Ölmək dəhşət deyil, dəhşət yaşamaqdır.  

(A.Barbüs) 

 

Mən həyatın mənasını yorulmadan işləməkdə və çətinliklərlə döyüşməkdə görürəm. (A.Bek) 

 

Hər gün insan üçün yeni bir həyatdır. (R.Beyker) 

 

Bir gün ürəyincə yaşamaq yüz il sürünə sürünə yaşamaqdan yaxşıdır. (Ş.Bodler) 

 

Həyat yuxuda da öz sonuna doğru gedir. (A.Bule) 

 

Dünya hamıya çatacaq qədər böyükdür. Başqasının yerini tutmağa çalışmaqdansa, öz yerin haqqında 

fikirləş.(Ç.Çaplin) 

 

Əhəmiyyətsiz saydığımız ən adi hadisələr bəzən həyatımızı cəhənnəmə döndərə bilər. (A.Dante) 

 

Başqalarının həyatından dərs almağı bacaran insan xoşbəxtdir. (T.Fontane) 

 

Dünyada üç fəlakət var: yanğın, qadın, dəniz. (Ezop) 

 

Bu gözəl həyat təkcə bizim deyil.Bu həqiqəti anlayıb başqalarına ziyan vermədən yaşamağı öyrənməliyik. 

(Z.Freyd) 

 

Dünyada xeyir iş görməyən insan əbəs yerə yaşayır. (C.Fuller) 

 

Bu dünya bir qızıl kuzəyə bənzər, 

 

Suyu gah şirindir, gah da ki zəhər. (M.Gəncəvi) 

 

Ömrün müddəti deyil, bu ömrü necə yaşadığın əhəmiyyətlidir. (H.Holley) 

 

Faydasız həyat- vaxtsız ölümə bərabərdir. (İ.Höte) 

 

Namusla yaşamaq üçün insan öz səhvlərini görüb düzəltməlidir. (V.İrvinq) 

 

Dünyaya ağlaya-ağlaya gəlirik deyə ömür boyu ağlamayacağıq ki! (A.Kapus) 

Özümüz istəməsək, heç kəs həyatımıza təsir edə bilməz. (D.Karnegi) 

 

Həyatdan zövq almaq üçün qarşıda bir məqsəd olmalıdır. (Ç.Kolton) 
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Həyat əvvəldən axıradək öyrənməkdir. (J.Labrüer) 

 

İnsanın həyatinda cəmi üç böyük hadisə var: doğulmaq, yaşamaq və ölmək. O necə doğulduğunu hiss 

etmir,insan kimi yaşamağı unudur və əzablar içində ölür. (J.Labrüer) 

 

Yalnız yaşamaq deyil, yaşatmaq da vacibdir. (Menandr) 

 

Elə yaşamalısan ki, öləndən sonra da ölməyəsən- həyatın məqsədi məhz budur. (C.Məmmədquluzadə) 

 

Nəfsinin hakimi olan dünyanın ağası olar. (Naməlum) 

 

Əsl qəhrəmanlıq həyatda mübarizə aparıb qalib gəlməkdir. (Napoleon)  

 

Həyat şərtləri çətindir, ancaq bu barədə çox düşünsən, bədbinləşə bilərsən. (F.Nitsşe) 

 

Həyatda vaxt öldürmək özünü öldürmək deməkdir. (C.Pekk) 

 

Mən əminəm ki, biz həyata əylənmək üçün deyil, öyrənmək üçün gəlmişik. (C.Robertson) 

 

Həyat nə tamaşa, nə də bayramdır. Həyat çətin bir imtahandır. (C.Santayana) 

 

İnsanı həyata bağlayan onun gözəl cəhətləridir. (Sokrat) 

 

Müdrik insan ölüm haqqında deyil, həyat haqqında düşünməlidir. (B.Spinoza) 

 

Həyat avtomobil idarə etmək kimi bir şeydir-nə qədər diqqətli və təcrübəli olsan da, qəzaya uğramaq ehtimalı 

həmişə var. (A.L.Stal) 

 

Görmək və hiss etmək mövcud olmaq, düçünmək isə yaşamaq deməkdir. (U.Şekspir) 

 

Dünyada dörd cür insan var: aşiqlər, özünə vurğunlar, xəyalpərəstlər və dəlilər. (İ.Ten) 

 

Şərəfli ölüm şərəfsiz həyatdan yaxşıdır. (Q.Təbrizi) 

 

Həyatın ən gözəl cəhəti insanın özünü tanımasıdır. Ancaq bunun nəticəsində bədbəxt olmaq da mümkündür. 

(L.Tolstoy) 

 

Kişilər həyatı çox tez, qadınlar isə çox gec dərk edirlər. (O.Uayld) 

 

Başqalarının halına yana bilən insan yaşamağa layiqdir. (Van Qoq) 

 

Həyatın iki faciəsi var: biri arzumuza çata bilməmək, digəri isə istədiyimizi əldə etməkdir. (C.Vatson) 

 

Maddi və mənəvi problemləri özünə dərd eləməyən insanın həyatı xoş keçər. (F.Volter) 

 

İnsan həyatının bir dövründə aldanır, o biri dövründə aldadır. Başqa sözlə desək, dünyaya quzu kimi gəlir, tülkü 

kimi gedir. (F.Volter) 

 

Böyük işlər görmək üçün elə yaşamalısan ki, sanki heç vaxt ölməyəcəksən. (L.Vovenarq) 

 

Qanunlar hörümçək toruna bənzəyir: zəiflər bu torda ilişib qalır, güclülər isə toru yırtıb çıxılar. 

(Solon) 

 

Qadın zərif şüşə kimidir, onun möhkəmliyini yoxlamağa çalışmayın, hər an qırıla bilər. 
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(Servantes) 

 

Bacardıqca az qanun yaradın, lakin çalışın ki, bu qanunlara sözsüz əməl olunsun. 

(Lokk) 

 

Həqiqi insan ləyaqətinin bir üstünlüyü də ondadır ki, hətta paxıl insanlar da onu tərifləməyə məcburdurlar. 

(Laroşfuko) 

 

Əgər siz uşaqlarda dəcəllik hissini öldürsəniz, heç vaxt müdrik insan yetişdirə bilməzsiniz. 

(Russo) 

 

Ləyaqətli insan o adam deyil ki, qüsurları yoxdur, ləyaqətli insan o adamdır ki, ləyaqəti var. 

(Klyuçevski) 

 

Xalq mövcud qanunları öz son istinadgahı, onu qoruyan qala bürcü kimi müdafiə etməlidir. 

(Demokrit) 

 

Kamilliyə can atan insan üçün elmlərin ən gərəklisi qanunlar haqqında elmdir. 

(Platon) 

 

Yalnız qadağan olunmuş söz təhlükəlidir. 

(Bernar) 

 

Müharibə dünyanın məruz qaldığı sağalmaz yaradır. 

(Pritsli) 

 

Gücün kim tərəfindən olmasınn mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur, əhəmiyyətli olan odur ki, qanun kim 

tərəfdəndir. 

(Viktor Hüqo) 

 

İndi biz səmada quş kimi süzməyi, suda balıq kimi üzməyi bacarırıq, bizə yerdə insan kimi yaşamağı öyrənmək 

qalır. 

(Pikte) 

 

Bir balaca şamı yandırmaq, qaranlığı lənətləməkdən asandır. 

(Konfutsi) 

 

Aristoteles 

Sözün ən gözəli söyləyənin doğru olaraq söylədiyi dinləyənin də faydalandığı sözdür. 

 

Leonardo da Vinçi 

Insan nə qədər böyük ruhlu olsa eşqi o qədər dərin bir şəkildə duylar. 

 

Moliere 

Ən çox xoşumuza gedən insan özümüzə bənzətdiyimiz insandır. 

 

Ö M A 

Həyatda ən mənalı söz "BİZ" ən mənasız söz isə "MƏN" dir. 

 

Əmilə Chartien 

Heç bir şey bir fikirdən daha təhlükəli deyil. Əgər o fikir sahib olduğunuz tək fikirsə. 

 

Moliere 

Tək etdiklərimizdən deyil etmədiklərimizdən də məsuluq. 
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Anonim 

Sizə nə edəcəyinizi söyləyə bilərlər amma nə düşünəcəyinizi əsla. 

 

Denis Diderot 

Azla xoşbəxtlik çoxla didişməkdən yaxşıdır. 

 

J. J. Ronsein 

İnsan düşünmək inanmaq daha da əhəmiyyətlisi sevmək üçün dünyaya gəlmişdir. 

 

Eskhylos 

Yaxşı yaşamaq deyil yaşamağı yaxşı bitirmək. İşdə gerçək xoşbəxtlik budur. 

 

William Shakespeare 

Qorxaqlar əcəlləri gəlmədən bir neçə dəfə ölərlər. Cəsurlar ölümü bir dəfə dadarlar. 

 

La Fonddasına 

Heç bir zəfərə çiçəkli yollardan gedilməz. 

 

Marcus Porcius Cato 

Axmaqlar ağıllılardan çox az şey öyrənərlər. Amma ağıllılar axmaqlardan çox şey öyrənərlər. 

 

Campbell 

Vərdişlər buraxılmazsa zamanla ehtiyac halını alarlar. 

 

Benjamin Franklin 

Bir bu gün iki sabaha əvəzdir. 

 

La Fonddasına 

Ölü bir imperator olmaqdansa yaşayan bir dilənçi olmaq daha yaxşıdır. 

 

Mary Shelley 

Əcaib şeylər əcaib düşüncələrdən doğular. 

 

Əflatun (Plato) 

Danışma insanın ağılını istifadə etmə sənətidir. 

 

Moliere 

İnsan güldüyü qədər insandır. 

 

(Anonim) 

Xoşbəxt olmağı sabaha buraxmaq qarşıya keçmək üçün çayın dayanmasını gözləməyə bənzər. Çay əsla 

dayanmaz. 

 

Edward da Bon 

Sabahın bu gündən daha yaxşı olacağı ümidiylə kifayətlənmək yerinə dərhal bu gün sabah oyandığımızda 

özümüzü əvvəlki gündən bir az daha yaxşı hiss etməmizi təmin edəcək bir şeylər edə bilərik. 

 

Volter 

Uzun bir mübahisə hər iki tərəfində haqsız olduğunun dəlilidir. 

 

Epictetus 

Sabah tam fərqli bir insan olacağam deyirsən. Niyə bu gündən başlamırsan? 

 

Miguel də Cervantes 

Qələm ağılın dilidir. 
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Jean Paul Sartre 

İnsanın azadlığı özünə edilənlərə qarşı geyindiyi rəftarda gizlidir. 

 

Goethe 

Çiçəyin tikanı var deyə kədərlənəcəyimizə tikanın çiçəyi var deyə sevinək. 

 

Don Herold 

Heç bir zaman çıxdığın qapını çırpma geri dönmək istəyə bilərsən. 

 

Friedrich von Schiller 

Sevgi birliyə eqoizm təkliyə aparar. 

 

Daniel Defoe 

İnsanlar səhvlərini xoşbəxtkən deyil ancaq bədbəxtkən başa düşər. 

 

Oscar Wilde 

Nankor insan hər şeyin qiymətini bilən lakin heç bir şeyin dəyərini bilməyən kimsədir. 

 

Goethe 

Eşq qeyri-mümkün bir çox şeyi mümkün edər. 

 

Tolstoy 

Gözəl olan sevimli deyil sevimli olan gözəldir. 

 

Honore də Balzac 

Gözəllik çox vaxt qüsurları gizləyən bir örtüdür. 

 

Şeir olmayan yerdə insan sevgisi də olmaz, insanı insana ancaq şeir sevdirər. Sait Faiq 

 

İnsan ancaq xəyallarıyla yaşar və bir az yaşamağa başlayınca hamısını itirər. Voltaire 

 

Ölsem ayıbdır, sussam təhlükəli, çox sevməli elə isə, çox söyləməli. Metin Altıok 

 

Susmaq yalan danışmaqdır, heykəllər qırx ildir yalan danışar. Müştak Erenus 

 

Şeirin məqsədi "bir şey" i gündəmə gətirməksə, eyni zamanda "o şey" i gündəmdən ayırd etməkdir də. Edib 

Cansever 

Şeir, insanın görünməz üzüdür…. St. John Perse 

 

Əlində parlaq bir ulduz vardır şairin və hər kəs çaşar buna. Bir də önünə çıxan hər daşa ilişməsə…. Altay 

Öktem 

 

Yazıçı, azğın söz selini düzə gətirmiş və məqsədinə çatmışsa, yaratdığı şey şeirdir, nəsrlə qələmə alınmış olsa 

belə… Valery Bryasov 

 

Təklik: tək ağaclı bağçadir… Adonis 

 

İnsan çürümədikcə şeir çürüməz. Yaşar Kamal 

 

Sözləri boş yerə xərcləyə bilməyəcək qədər çox sevirəm. Rene Char 

 

Üsyan etməmiz lazım olan yerdə susma günahını insanlardan qorxanlar yaradar. JFK 

 

Bizə yaşamağı həyat keçdikdən sonra öyrədirlər. Montaigne 
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Bir qəmzəyə aşiq olan nə qədər kişilər, bütün qadınla evlənmək səhvinə qurban olmuşlar.. Wochenend 

 

Kiçik oğrular asılar, böyük oğrular sərbəst buraxılar. Alman atalar sözü 

 

Bədənin çalışması, zehnin dərdlərini yüngülləşdirər; kasıbları məsud edən də budur… La Roche 

 

İnsan o qədər acı çəkər ki, bütün canlılar arasında tək o, gülməni icad etmək məcburiyyətində qalmışdır. 

Nietzsche 

 

İnsanlarla iç içə olmaq, özünü gözləməməyə aparar. Kafka 

 

Kitabın dalğalanan qapağı. Nə çox səhifə, müəyyən ya da qeyri-müəyyən, su içməkdə olan heyvanların 

buraxdığı dolu bir iz. Edmond Jabes 

 

Kölə, danışmasıyla ayrılar baltadan. Nikitin 

 

Mən ki sənin bir xarabalığınam , sənin böyütdüyün, ağrının əlyazısında. İlhan Berk 

 

Sevdiyiniz zaman eşq o qədər böyükdür ki bir bütün olaraq içimizə sığmaz, sevdiyimiz insana doğru yayılar. 

Marcel Proust 

 

Önümdən getmə, səni izləməyə bilərəm. Arxamdan da gəlmə, yol göstərməyə bilərəm. Yanımda yeri və yalnız 

dostum qal. Albert Camus 

 

Dünya şeylərin universal yaxınlığıdır. Foucault 

 

Vətənpərvərlik - əsrlər və min illər boyu vətənlərin bir-birindən ayrı olmasının doğurduğu ən dərin duyğulardan 

biridir. V. İ. Lenin  

 

Vətənpərvərlik - ən dərin hörmətə layiq gözəl bir keyfiyyət. L. İ. Brejnev  

 

Əsil yüksək əxlaqlı, xeyirxah adam yalnız o adam hesab edilə bilər ki, o, özünün bütün hərəkət və 

davranışlarını əsil vətənpərvərliklə uyğunlaşdırsın. M. F. Axundzadə  

 

Öz vətənin sevmək – bəşəriyyətin ideallarının həyata keçirilməsini ürəkdən arzu etmək və gücün çatana qədər 

buna kömək etmək deməkdir. V. Q. Belinski  

 

Elə cinayət var ki, bağışlanmır, bu, vətənə xəyanətdir. Ə. H. Bəhmənyar  

 

Vətənin böyüklüyü onun siravi vətəndaşlarının böyüklüyü ilə müəyyən olunur. T. V. Vilson  

 

Ölməz o adamdır ki, özündən sonra vətən üçün böyük və faydalı yadigarları qalır. L. Vovenarq  

 

Öz vətənindən üz döndərən adam öz vicdanından da üz döndərmiş olur. A. Qalan  

 

Öz vətənini, öz azadlıq və istiqlaliyyətini sevən bir xalqın ruhunu məhv edəcək bir qüvvə yoxdur. M. İ. Kalinin  

 

İnsanın tam xoşbəxt olması üçün doğma vətəni olmalıdır. Simonid Keosski  

 

Qürbət vətən ola bilməz. İ. V. Höte  

 

Mən tamamilə əminəm ki, dünyada heç bir xalq başqa bir xalq üzərində üstünlüyə malik deyildir. Q. E. Lessinq  

 

Vətəndən əziz heç bir şey yoxdur. Lukian  
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Vətənin qədrini o kimsə bilər ki, vətən ilə onun ruhən rabitəsi olsun, vətən ilə bir yerdə ağlasın, bir yerdə 

gülsün. N. Nərimanov  

 

Vətən hissi izahedilməzdir, biz onu analıq hissinə bağlayırıq. M. M. Prişvin  

 

Vətəni sevməyən insan olmaz,  

 

Olsa, o şəxsdə vicdan olmaz. A. Səhhət  

 

Mən ya vətənimin rifahı üçün yaşamalı, yaxud da onunla birlikdə məhv olmalıyam. M. T. Siseron  

 

Vətəndən kənarda xoşbəxtlik yoxdur, hər kəs doğma torpaqda kök salmalıdır. İ. S. Turgenev  

 

Namuslu insan olmaq istəyirsənsə, ömrünün mənasını vətənə xidmətdə gör. D. İ. Fonfizin  

 

Vətən uğrunda ölmək şərəfdir. F. K. Horatsi  

 

Vətənini rüsvay etmək – ona xəyanət etmək deməkdir. V. Hüqo  

 

İnsanın ləyaqəti onun vətənpərvərliyinin gücü ilə ölçülür. N. Q. Çernişevski  

 

Milli qüsurlara görə millətə nifrət edən alçaqdır. Y. V. Çəmənzəminli  

 

Qürbətin odu da vətənin tüstüsü qədər parlaq deyil. Alman atalar sözü  

 

Vətəni olmayan insan nəğmə oxuya bilməyən bülbül kimidir. Rus atalar sözü 

 

Bəzi adamlar söylədiyi sözlərlə böyüyür, bəzi sözlər söyləyən adama görə böyük görünür. (İsmail Habip 

Sevük) 

 

Hər bildiyini söyləmə, ancaq hər söylədiyini bil... (Marsel Lenoir) 

 

Minlərlə kilometrlik bir yol da çox kiçik bir addımla başlayır... 

 

Boş zaman yoxdur, boşa keçmiş zaman var... (Tagore) 

 

Qanun və əmrlərin sayı artdıqca, oğru və quldurların da sayı artır... (Lao-Tszı) 

 

Əxlaqı qanunla əvəz etsələr, buna qanunun çiyni dözməz! 

 

Günahsız insanların çoxunu öz günahlarından xəbəri olmayanlar cəzalandırır... (Cəmil Səna) 

 

Nöqtə qədər xeyir üçün vergül kimi əyilənlər nəticədə düz xətt olub ayaqlanmağa məhkumdurlar... (La Edri) 

 

Kölgə yerdə sürünsə də heç vaxt ayaq altında qalmır. -Ey ayaq altında qalanlar, heç olmasa öz kölgənizdən 

utanın! 

 

Həyatda ediləcək o qədər səhv var ki, eyni səhvi etməkdə israr etməyin mənası yoxdur... (Sartre) 

 

Pessimist yalnız tuneli görür, optimist tunelin sonundakı işığı görür, realist tunellə birlikdə işığı və gələn qatarı 

da görür... 

 

Əgər bir əlinlə canini edam edib, o biri əlinlə başqa canini gizlədirsənsə, yenə iki cani qalır... 
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Qanun müdriklər üçün məşğuliyyətdir, axmaqlar üçün məhdudiyyət! 

 

Ədalətli o şəxs deyildir ki, heç kəsi incitmir, o şəxsdir ki, incidə bilər, ancaq incitmir! 

 

O dost,əsil dostdu ki,hansıki qüsuruvu sənə çəkinmədən bildirər…N.Bualo)  

 

Kiməsə bağlanma hissi qarşılıqlı olmaya bilər, amma dostluqda - əsla... (J.Russo) 

 

Dostluq var - məqsədi xeyir üçün,dostluq var – məqsədi xoş vaxt keçirtmək üçün… (Aristotel) 

 

Dostluq – qanadsız sevgidir… (D.Bayron) 

 

Sevgi və dostluq bir birlərini istisna edirlər… (J.Lübruyer) 

 

Zaman dostluğu gücləşdirər,sevgini isə zəiflədər…J.Lübriyer) 

 

Yalnız tabe olmağı öyrənəndən sonra hakimiyyəti ələ al (Solon) 

 

Politika – səltənəti və məmləkəti idarə etməklə bağlı olan, səltənətin və məmləkətin mənafeyini və 

səlahiyyətlərini nəzərə alan işlərdir, bir də bunlar barədə elmdir (M.F.Axundzadə) 

 

Dünyada siyasət və qılınc iki fərqli gücdür və siyasət qılıncı həmişə məğlub edir (J.Labrüer) 

 

Dövlət xadiminin siyasi xadimdən fərqi bundadır ki, siyasətçi gələcək seçkiləri, dövlət xadimi isə gələcək 

nəsilləri düşünmək üçün fəaliyyət göstərir (Uinston Çörçill) 

 

Nə vaxta qədər ki insanlar Sezarlar və Napoleonlar qarşısında itaət edəcəklər, onda Sezarlar və Napoleonlar da 

hakimiyyətə gələcək və insanlara bədbəxtlik gətirəcəklər (O.Hansli) 

 

2 insanın kiməsə qarşı ən böyük nifrəti,ən güclü dostluğa gətirib çixardır… (Tacit) 

 

Əgər dostun sənə qarşı çox mehriban olub,demək ki,dostluq artıq pozulur… (U.Şekspir) 

 

Dost olmağa tələsməyin,amma dost olduzsa ,bu dostluğa xəyanət etməyin… (Sokrat) 

 

Dostluq çox vaxt dostluqla da bitir, Sevgi isə nadir halda dostluqla bitə bilər…(Ç.Kolton) 

 

Hörmət etmədiyin insanla heç vaxt dost olmağa çalışmayın…Ç.Darvin) 

 

Dostluq – bir gəmidir… Yaxşı havada 2 nəfərə dənizin gözəlliyini göstərə bilər,pis havada isə – yalnız 1 

nəfərə… (A.Birs) 

 

Hakimiyyət insanı həmişəlik özünə aludə edən dəhşətli narkotikdir (A.Anatolyev) 

 

Birinin digəri üzərində hakimiyyəti ilk növbədə hökmranlıq edəni məhv edir (L.Tolstoy) 

 

Hakimiyyətdəki dostluq – itirilmiş dostluqdur (O.B.Adams) 

 

Dövlət cəmiyyətin əsas siyasi təsisatıdır (Ç.Ellinekin) 

 

Dövlət quşunun girən yeri dar olar, çıxan yeri gen (N.Tusi) 

 

Sevgi tikanlı kollarda doğular, arzuların himayəsi ile böyüyər, hörmətlə yaşamağa davam edər və qısqanclığın 

zəhəri ilə ölər (Calderon). 
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Bizi fəlakət aparan şeylər bildiyimizi sandığımız şeylərdir (S.Johnson). 

 

Almaz yonulmasa, insan yanılmasa mükəmməlləşməz (Konfutsiy).  

 

Paylaşılan sevinc 2 defe artar, paylaşılan dərd yarıya enər (Alman atalar sozü). 

 

Hamı bir şekilde doğular,amma hərə bir şəkilde ölər (Yuqaslaviya atalar sözü). 

 

Basqalarını tanıya bilən savadlı, özünü tanıya bilən isə ağəllıdır (Lao Tzu). 

 

Başqalarını tez-tez bağışla, amma özünü əsla! (Syprus). 

 

Hər zaman inamsızlıq göstərmək, hər zaman inanmaq kimi yalnışdır (Goethe). 

 

Ədalət topaldır.Ağır-ağir yeriyər, amma gedəcəyi yerə gec-tez çatar (Mirabean). 

 

"Bitdi" deyə üzülmə, "yaşadim" deyə sevin! (Gabriel Garcia Marguez). 

 

Hec kim görmek istəmədiyi qədər kor deyil (Ibn Sina). 

 

Qedeh içində, dənizdə boğulanlardan daha çox insan boğular (Alman atalar sozu). 

 

Sərvətin batırdığı insan kütləsi, xilas etdiyinden daha çoxdur (Namelum). 

 

Sən nəyə hazırsansa, o da sənə hazırdır (Marc Victor Hensen). 

 

Hec kim keçmisini satın alacaq qədər zəngin deyil (Oscar Wilde). 

 

Dusmeninizin nədən qorxduğunu bilmək üçün, onun sizi ne ilə qorxutduğuna baxın (Eric Hoffer). 

 

Bir insanı tanımaq üçün başqalarının onun haqqında dediklərinə yox, onun başqaları haqqında dediklərinə bax 

(Leo Alkman). 

 

Heyatın ən böyük faciesi tez qocalmaq deyil, gec ağıllanmaqdır (B. Frunklin). 

 

Həqiqətə ancaq 1 yoldan gediler, amma səni o yoldan uzaqlaşdıran 1000-lərcə yol var La Bruyere) 

 

İnsan yalana vərdiş etdikdə, ağıl və istedad onu tərk edir. (B.Q.Belinski) 

 

Sadəlik - oz insanlıq ləyaqətini dərk etmək deməkdir. (İ.K.Fixte) 

 

Təmiz əlləri olan insanların da kirli düşüncələri olur. (S. Lec) 

 

Ən insani davranış - bir insanın utanılacaq bir vəziyyətə düşməsinin qarşısını almaqdır. (Nietzsche) 

 

Əlinə, dilinə, belinə sahib ol. (Hz. Əli) 

 

Böyük adamların xətaları günəş tutulmasına bənzəyir. Onları hamı görür. (Cuconq) 

 

Boş zaman yoxdur, boşa keçən zaman var. (Taqor) 

 

İnsan, danış, görüm kimsən. (Sokrat) 

 

Hamı səhv edirsə, deməli hamı düzdür. (La Çausse) 
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Heç vaxt ona verdiyin qiyməti sənə verməyənlə dost olma. (Hz. Məhəmməd) 

 

Əmir Teymur (Fateh-hökmdar): «Erməniləri bir millət kimi yer üzündən silmədiyim üçün gələcəkdə ya məni 

alqışlayacaq, ya da lənətləyəcəklər.»  

 

A,S.Puşkin (Dahi rus şairi): «Sən köləsən, sən qorxaqsan, çünki sən ermənisən.»  

 

Aleksandr Düma (Fransız yazıçısı və səyyah): «Ermənilər həmişə başqa dinə qulluq edən hökmdarların 

hakimiyyəti altında olmuşlar. Nəticədə öz fikir və duyğularını gizli saxlayan, hiyləgər və kələkbaz adamlara 

çevrilmişlər.»  

 

Qraf De Şole Fransız səyyahı): «Ermənilərin yoxsulluq və əzab-əziyyət çəkməsi məndə onlara qarşı böyük 

rəhm oyatmasına baxmayaraq, onların haramzadalığı, kələkbazlığı o dərəcədə biabırçı, o qədər hiddətləndirici 

idi ki, mən heç vaxt onlara bağlana bilməzdim.»  

 

Adam Mets (İsveç səyyahı): «Dərisi ağ qulların pisi ermənilərdir. Abır-həyaları yoxdur, oğurluqları olduqca 

məşhurdur. Onlar yalnız dəyənək və qorxu altında yaxşı işləyirlər.»  

 

Qobusnamə: «Ermənilərin eybi: bədfel, kündə bədən, oğru, gözügötürməyən, bir ayağı qaçmaqda olan, əmrə 

baxmayan, yersiz hay-küy salan, vəfasız, riyakar, söyüşsöyən, ürəyi xıltlı, ağasınadüşmənçilikdir.»  

 

 

Tatsit: «Bu xalq (erməni) istər xasiyyətinə, istərsə də coğrafi vəziyyətinə görə qədimdən ikiüzlü və riyakardır. 

Bunlar daimi romalılara nifrətdən, parfiyalılara isə həsəddən az qala partlayırlar.»  

 

Musa Xorenatsi: "İndi olduğu kimi keçmişdə də qədim hayların ağızlardan-ağızlara keçən nəğmələrə həvəsləri 

olmayıb. Ona görə də kəmağıl, nadan və vəhşi adamlar haqqında danışmaq artıqdır."  

 

An.N.Y.Marr. «Erməni xalqı kimi erməni dili də hibrit (calaq) dilidir.»  

 

Jemçuynikov (Yazıçı): «Qışqıra-qışqıra danışmaq bu xalqın xəstəliyidir. Özgə millətləri də özlərinin xeyrinə 

qışqırmağa, yalan informasiya yaymağa cəlb edə bilirlər.» 

 

Olqa Smurova (Yazıçı): "Əgər yuxuda erməni görübsünüzsə, çox ehtiyatlı olun, bilin ki, sizi aldadacaqlar və 

yaxud, sizə xəyanət edəcəklər."  

 

Alferd Kerte (Alman səyyahı): «Türklərlə iş görəndə sözlə danışmaq kifayətdir, müqavilə bağlamağa da ehtiyac 

yoxdur… Əgər yunanla iş görmək istəyirsinizsə, mütləq müqavilə bağlayın, erməni ilə belə bir fikriniz olarsa, 

onda heç bir sənədləşmə aparmağın əhəmiyyəti yoxdur, sadəcə şərə rast gələcəksiniz. Erməni ilə rastlaşmaq 

təhlükəlidir, onu yuxuda görmək də xeyir gətirmir...»  

 

Sədi Şirazi (Məşhur fars şairi): «Erməni yer üzünün ilanı, insanlığın düşmənidir.»  

 

Vilson (İngilis səyahətçi): «Ermənilər acgöz və tamahkardır. Onlar istənilən bir cəfəngiyatı böyütmək üzrə 

abırsız dərəcədə mahirdirlər və yalnız bunları özlərindən başqalarına edirlər.» 

 

İki tamahkar vardır ki, doymaq nə olduğunu bilməz; bunlardan biri biliklərə yiyələnmək istəyənlərdir, biri isə 

dünyanı fəth etmək niyyətinə düşənlərdir. (Hz.Muhəmməd s.a.v.) 

 

Tamahkarlıq əbədi köləlikdir. (Hz.Əli ə.s.) 

 

Qızıl zəncirləri ən ağır zəncirlərdir. (Onore de Balzak) 

 

Şəhadət barmağınla birini ittiham etdiyin zaman qalan üç barmağının sənə tərəf yönəldiyini unutma. (Hind 

atalar sözü) 
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Bəla insana tamahından gələr. Qənaətdən heç kim ölmədi, hərisliklə də heç kəs padşah olmadı. (Cəlaləddin 

Rumi:Türk şairi və mütəfəkkiri) 

 

Kölənin bir ağası olur, tamahkar isə ona yardım edən hər bir kəsin köləsidir.  (Ralf Emerson:Amerika şairi və 

filosofu) 

 

Tamah zəncirini ancaq sağlam ağıl qıra bilər. (Əfzələddin Xaqani:Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri) 

 

Yoxsul çox şey istər, həris isə hər şeyi. (Sir Publili:Qədim Roma şairi) 

 

Hərislik və tamah başlayan yerdə saf duyğular sona çatar. (Onore de Balzak) 

 

Dünya malına səcdə etmə, əlindən çıxanda kədərlənərsən. (Sokrat:Qədim Yunan filosofu) 

 

Müharibə cəldliyi sevir Napoleon) 

 

Ağıl dünyanı yerindən oynada biləcək link, pul isə onun dayaq nöqtəsidir (Onore De Balzak) 

 

Oxumağı tərk edən insan düşünməyə də tərk edər Onore De Balzak) 

 

Vaxt az olduqda daha qiymətlidir (Kramnik — Şahmat üzrə dünya çempionu) 

 

Ədalət gözəldir hakimlərdə olduqda daha da gözəldir (Hz. Əli) 

 

Dövlətli olmaq üçün qənaət, kasıb olmaq üşün israfçı olmaq yetər Hz. Əli)  

 

Sülh istəyirsənsə müharibəyə hazır ol «Flavius Vegetius»  

 

Susduruluncaya qədər danışmaqdansa danışana qədər susmaq daha üstündür (Hz. Muhamməd ə.s) 

 

Söz ağızdan çıxana qədər o sənin qulundur, ağızdan çıxdıqdan sonra isə sən onun qulusan (Hz. Muhamməd ə.s) 

 

Tamah əbədi köləlikdir (Hz. Əli) 

 

Hər bir xalq onu idarə edən hakimiyyətə layiqdir (Hz. Əli) 

 

Acmamış yemə, doymamış süfrədən əl çək (Hz. Muhamməd ə.s) 

 

İki şeyi unutma: Yaranışı və ölümü (Hz. Əli) 

 

Unudansansa iki şeyi unut: kiməsə etdiyin yaxşılığı, kiminsə sənə etdiyi pisliyi (Hz. Əli) 

 

Lev Tolstoy 

Hörməti məhəbbətin yerini tutan boşluğu gizlətmək üçün uydurublar. 

Sevirsənsə, onu bütövlükdə sevirsən, necə varsa elə, daha görmək istədiyini yox. 

Qınayıb, tənə edib nifrət bəsləyəndə ona həlledilməz görünən şeylər bağışlayıb sevəndə sadə və aydın oldu. 

Ölüm haqda düşünəndə həyatın gözəlliklərinin sayı da azalır. 

Darıxmamaq üçün nəyin darıxdırıcı ola bilməsi haqda fikirləşmək lazım deyil. 

Başların sayı qədər ağıl varsa, onda ürəklərin sayı qədər sevgi var. 

 

Bernard Şou 

Yalnız güclü sevmək bacarığı olanlar üçün sevgi payı ayrılmışdır. 

Qarşıda gələcək olmayanda gələcək haqda düşünməyə vaxtımız olacaq. 

Qəlb sınanda, bütün yelkənlər endiriləndə heç nəyin fərqi olmur. 
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Yalançını necə sevmək olar? - Xoşbəxtlikdən, görünür, olar. Əks təqdirdə, dünyada çox az məhəbbət tapılardı.  

Allahdan kim qorxursa, o, şeytan əməllərini layiq olduğu kimi adlandırmaqdan qorxmaz. 

  

Paulo Coelho 

Həyatında nəsə vacib bir şey baş verirsə, bu, qalan hər şeydən vaz keçib, hər şeyə arxa çevirmək anlamına 

gəlməz. 

Şübhələrinə icazə vermə ki, səni hərəkətdən saxlasın.  

İnsan nə qədər çox xoşbəxt ola bilərsə, bir o qədər bədbəxt olur. 

Başqa cür olmağa cürət edin, amma bunu edərkən başqalarının diqqətini çəkməməyi öyrənin. 

Həyat - həmişə gələcəyin yalnız sənin qərarlı seçimlərindən asılı olaraq dəyişdiyi anı gözləməkdir. 

  

Tomas Hardi 

Həyatını yaxşı yola qoymuş hər kəs az da olsa xudbindir.  

Özünü dəyişməyən uğursuzluğa məhkumdur. 

Məhəbbət özünə bəxşiş axtarmır. 

  

Qiyom Müsso 

Həyat və ölümün artıq tale tərəfindən təyin edildiyi bu dünyanı axı necə qəbul etmək olar?!  

Öz həyatını idarə etdiyini düşünən biri istəmir ki, bunun belə olmadığına onu inandırsınlar. 

  

Oskar Wilde 

Kişilər yorğunluqdan evlənir, qadınlar hər şeyi bilmək həvəslərinə görə ərə gedir. Və hər iki tərəf peşman olur. 

  

Ernest Heminquey 

Xoşbəxtlik və qürur bəxş edən heç bir şeydən utanmaq lazım deyil.  

  

Stefan Sveyq  

İnsanın düşdüyü ümidsizlik nə qədər dərindirsə, onun xoşbəxtliyə susamış ürəyinin fəryadı bir o qədər 

şiddətlidir. 

  

Erix Maria Remark  

Sevgidə geriyə yol yoxdur. Heç vaxt yenidən başlamaq olmur; nə baş verirsə, qanda qalır. 

 

Ər-arvad ipəkdir,araya girən köpək. 

(Azərbaycan atalar sözü) 

 

Uşağı oxudan - atanın kisəsi,ananın kasası. 

(Azərbaycan atalar sözü) 

 

Hər kəs ağlar,ama analar başqa cür ağlar. 

(Fars atalar sözü) 

 

Bir-birini sevən ər-arvad komada da xoşbəxt olar. 

(Alman atalar sözü) 

 

Evlənərkən qulaqlarına yox,gözlərinə inan. 

(Alman atalar sözü) 

 

Ər ilə arvadın xəmiri bir yerdə yoğrulub. 

(Azərbaycan atalar sözü) 

 

Qadının gözəlliyi uşaq əlindəki silah kimidir - həm onun özü,həm də ətrafdakılar üçün təhlükəlidir. 

(Ərəb atalar sözü) 

 

Ərinə sahib olmaq istəyirsənsə,əvvəlcə onun mədəsinə sahib ol. 
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(İspan atalar sözü) 

 

Dərdin çoxsa söylən,borcun yoxsa evlən. 

(Türk atalar sözü) 

 

Bir ata doqquz oğul saxlar,doqquz oğul bir atanı saxlamaz. 

(Azərbaycan atalar sözü) 

 

Oğlunun davakarlığı ilə fəxr edən ata axırda ağzıqanlı qalar. 

(Fars atalar sözü) 

 

Ağlarsa anam ağlar,başqası yalan ağlar. 

(Türk atalar sözü) 

 

Atasız uşaq tavansız ev kimidir. 

(Afrika atalar sözü) 

 

Pis övlad altıncı barmaq kimidir - kəsərsən ağrıyar,kəsməzsən səni  

eybəcər göstərər. 

(Azərbaycan atalar sözü) 

 

Əmək nəzəriyyə ilə təcrübənin canlı vəhdətidir.  

(Aristotel) 

 

Kitab sahilsiz dəniz,biliklər ümmandır. 

(Aybek) 

 

Kitab təfəkkürün yorulmayan qanadlarıdır. 

(Aybek) 

 

Bilik-həyatda faydalı olmaq naminə qazanılmalıdır. 

(F.Bekon) 

 

Kitab zamanın dalğaları üzərində səyahət edən və öz qiymətli yükünü ehtiyyatla nəsillərdən nəsillərə yetirən 

fikir gəmisidir. 

(F.Bekon) 

 

Kitablar bizi ötən əsrlərin mənəvi varisi edir. 

(N.Vəzirov) 

 

Yalnız ağıl və idrakın hökmünə tabe edilən istedad,həqiqətən gözəl bədii əsərlər yarada bilər. 

(N.Bualo) 

 

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir. 

(Leonardo da Vinçi) 

 

Yaxşı kitabı ilk dəfə oxuyanda bizə elə gəlir ki,yeni dost qazanmışıq.Həmin kitabı təkrar oxumaq köhnə dostu 

yenidən görməkdir. 

(F.Volter) 

 

Kitab insan ruhunun müqəddəs yazısıdır. 

(M.Qorki) 

 

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir. 

(A.R.Dyerdi) 
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Dünyada nə qədər kitab var belə, 

Çalışıb,əlləşib gətirdim ələ.  

Oxudum,oxudum,sonra da vardım, 

Hər gizli xəznədən bir dürr çıxardım. 

(Nizami Gəncəvi) 

 

Elmdir cümlə sənətin dəyəri, Elmsiz sənətin nədir səməri? 

(A.Səhhət) 

 

Təhsil xəzinədir,əmək onun açarı. 

(Seyid Əzim Şirvani) 

 

Fəzilət,elm və mərifətdən məhrum olanlar üçün ölüm deməkdir. 

(M.T.Sidqi) 

 

Kitab olmayan ev ruhdan ayrılan bədənə bənzər. 

(Siseron) 

 

İnsanın öz düşüncəsi ən etibarlı köməkdir. 

(J.Fabrisi) 

 

Allahın sənə verdiyi nemətləri itirmə.Onların əsəri səndə görünməlidir. 

(Hz.Əli (ə)) 

 

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik. 

(Hz.Əli (ə)) 

 

Dahi insan bəşəriyyət kitabının sərlövhəsidir. 

(F.Hebber) 

 

Şair xalqın səsi,əsrin səsidir, 

Vətənin ağsaçlı sərkərdəsidir, 

Hökmüylə ordular ayağa qalxır,  

Şerinin nəhrində daşlar da axır.  

(M.H.Şəhriyar) 

 

Yaxşı məlahətli səsə malik,lakin kəmsavad olan xanəndə füsunkar bir qızın yaxşı çəkilmiş şəklinə 

bənzər:gözəldir,amma canı yoxdur. 

(Mirzə Muxtar) 

 

Söz və hərəkət musiqinin qanadlarında daha yüksək məna kəsb edir. 

(A.V.Lunaçarski) 

 

Ağıllı o adamdır ki,başqalarının müdrikliyindən və təcrübəsindən öyrənir. 

(X.Manuel) 

 

İnsana arxadır onun kamalı, 

Ağıldır hər kəsin dövləti,malı. 

(Nizami Gəncəvi) 

 

Hər insanın həyatında xoşbəxtliyə qovuşa bilməsi üçün verilmiş bir saat vardır. İş, o saatı qaçırmamaqdadır... 

(B. Fletcher) 

 

İnsan iki şeyi gizlədə bilməz: Sərxoş və aşiq olduğunu. (Antiphanes) 
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Qazanmadan əvvəl layiq olduğunuza inanın. (Mike Ditka) 

 

Oyunda uduzsanız qaydanı dəyişdirin (Murphy) 

 

Qadın, kişinin diqqətindən çox diqqətsizliyinə qarşı həssasdır. (Jules Janin) 

 

Bir ana oğulunu adam etmək üçün 20 il əziyyət çəkər, bir başqa qadın adamın 20 dəqiqədə ağılını başından alar. 

(Anonim) 

 

İnsan, təbəssüm ilə göz yaşı arasında gedib gələn bir rəqqasdır. (Byron) 

 

Ən böyük müvəffəqiyyət insanın həyatı ola bildiyincə yaşaya bilməsidir. (M. Christopher) 

 

Allah məni yanımdakılardan qorusun; mən özümü düşmənlərimdən necəsə qoruya bilərəm. (Marshall da 

Villars) 

 

Rəqs meydanında da, həyatdakı kimi, ancaq partneriniz qədər yaxşı ola bilərsiniz. (Robin Marantz) 

 

Malı və pulu xor görən çoxdur, amma verən az. (Rochefoucauld) 

 

Cənnətə çatana qədər bəxtinə güvənmə. (Filipin Sözü) 

 

Əgər sizə yalan danışılmasını istəmirsinizsə, sual verməyin. (B. Traven) 

 

"Yaxşı bir insan olmaq" ilə "yaxşı bir vətəndaş olmaq" əsla eyni şey deyildir. (Aristo) 

 

Bizə cazibədar gələn döyüşdür, mübarizədir, zəfər, qələbə deyil. (Paskal) 

 

Şəhər, xalqın birlikdə tək qaldığı mühitdir. (Prochnow) 

 

Bir yerdəki haqsızlıq, ədalət üçün hər yerdə təhlükədir. (Martin Luther King) 

 

İnsanlar mənfəətləri üçün, hüquqları üçün olduğundan daha çalışqandırlar. (Napoleon) 

 

Bir klassik hər kəsin oxumuş olmaq istədiyi, ancaq kimsənin oxumağı istəmədiyi əsərdir. (Mark Twain) 

 

Təcrübə köhnə səhvlərimizi təkrarlamamızı önləyər, yeni səhvlər etməmizi təmin edər. (Anonim) 

 

Təcrübə böyük üstünlükdür. Ancaq qazandığımız zaman onu istifadə etməyəcək qədər yaşlısınız adətən. 

(Jimmy Connors) 

 

Hər kəs cənnətə getmək istəyər, amma kimsə ölmək istəməz. (Joe Luis) 

 

Bir şeyin haqlı olduğunu bildiyin halda, o şeydən yana çıxmazsansa, qorxaqsan deməkdir. (Konfutsi) 

 

Fateh Sultan Mehmet  

İmkan sərhədini görmək üçün imkansızı sınamaq lazım. (Gəmilərin qurudan icra ediləcəyini söyləyərkən)  

 

Benjamin Franklin  

Dişlərinin arasında olmasına baxmayaraq bəzən öz dilinə belə hakim ola bilmirsənsə, başqalarının 

söylədiklərini vacib saymamalısan.  

 

Mövlana  

Gözyaşının belə vəzifəsi varmış; ardından gələcək gülümsəmə üçün təmizlik edərmiş.  
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Bukowski  

Getdiyində ağlayarsan, mahnılarda, filmlərdə, ona-buna, hər şeyə ağlayarsan. Ağlın başına gələndə də boşa 

xərclədiyin zamana ağlayarsan.  

 

Əli Şəriəti  

Oxuyun, deyir oxuyun. Çünki mürəkkəbin axmadığı yerdə qan axır.  

 

Molla Nəsrəddin 

Molladan soruşmuşlar:  

"Kimsən?"  

"Heç" demiş Molla, "Heç kimsəyəm."  

Dodaq büküb əhəmiyyət vermədiklərini görüncə, soruşmuş Molla:  

... "Sən kimsən?"  

"Mutasarrıfı" demiş adam kabara kabara.  

"Sonra nə olacaqsan?" Deyə soruşmuş Molla Nəsrəddin.  

"Hər halda vali olaram" deyə cavablandırmış adam.  

"Daha sonra?" Deyə soruşmuş Molla.  

"Vəzir" demiş adam.  

"Daha sonra nə olacaqsan?"  

"Bir ehtimal sədrəzəm ola bilərəm."  

"Yaxşı, ondan sonra?"  

Artıq mövqe qalmadığı üçün adam boynunu büküb son mövqesini söyləmiş:  

"Heç."  

"Daha niyə qabarırsan, ay adam. Mən indidən sənin illər sonra gələ biləcəyi məqamdayam: "Heçlik 

mövqesində!"  

 

Qanuni Sultan Süleyman  

Mən ölüncə bir əlimi tabutumun xaricinə atın. İnsanlar görsünlər ki, padşah olan Qanuni belə bu dünyadan əli 

boş getmişdir.  

 

Şəms-i Təbrizi  

Başına nə gəlirsə gəlsin, pessimizmə qapılma. Bütün qapılar bağlansa belə, sonunda O sənə kimsənin bilmədiyi 

gizli bir cığır açır. Sən bu anda görməsən də, dar keçidlər arxasında nə qədər cənnət bağçaları var. Şükr et! 

İstədiyini əldə edincə şükr etmək asandır. Sufi, diləyi reallaşmadığında də şükr edə biləndir  

 

Montaigne  

Əslində insanlar sənin xəyallarını puç etmir. Yalnız sən, səhv insanlar üzərində xəyal qurursan.  

 

N. Parra  

Torpaq bir gün yağışın qiymətini anlayacaq, lakin o gün yağış yağmayacaq.  

 

Dostoyevski  

Sevmək; gözəl birində eşqi axtarmaq deyil. O adamda, bilmədiyin bir zamanın gözlənilməz bir anında, 'özünü 

tapmaqdır'.  

 

Tolstoy  

İnsanlar çox dəyişdi; diqqət etmək lazımdır. Bir ilə əlinlə salamlaşdıqdan sonra, beşi də yerindəmi deyə 

barmaqlarını saymaq məcburiyyətindəsən.  

 

Mark Twain  

Hər zaman doğrunu söylə; nə dediyini xatırlamaq məcburiyyətində qalmazsan.  

 

W. SHAKESPEARE  

Biz gülə başqa bir şey desəydim də o yenə gözəl qoxacaqdı!  
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Abraham Lincoln  

Mənə oxuduğum kitabların ən gözəlinin hansı olduğunu soruşsanız cavab verim: anamdır.  

 

Marquez  

Getmə zamanı gəlmişsə 'dayan' demənin; vaxt keçmişsə 'qayıt' deməyin və eşq bitmişsə 'yenidən' demənin; heç 

bir mənası yoxdur.  

 

Xəlil Cibran  

Bir gün, gözəllik və çirkinlik bir dəniz sahilində qarşılaşdılar və dedilər, 'haydi dənizə girək.' Geyimlərini 

çıxardıb suda üzdülər. Bir müddət sonra, çirkinlik sahilə dönüb, gözəlliyin geyimlərinə büründü və yoluna 

getdi. Gözəllik də dənizdən çıxdı, öz geyimlərini tapa bilmədi, amma çılpaq olmaq utandırıyordu onu, çarəsiz 

çirkinliyin ... geyimlərinə büründü və yoluna davam etdi gözəllik. O gün bu gündür, kişilər və qadınlar onları 

bir-birinə qarışdırar. Ancaq içlərindən gözəlliyin üzünü əvvəldən görmüş kimiləri vardır ki, geyimlərinə 

baxmadan tanıyarlar onu. Və yenə çirkinliyin üzünü bilən kimiləri vardır ki, gözlərindən tanıyarlar çirkinliyi.  

 

Murathan Mungan  

Bir gün gələr, dünyanın bir yerində illərcə sənin xəbərin olmadan yaşamış birinə, bütün həyatını izah etmək 

istəyərsən.  

 

Özdemir Asaf  

Yanına qədər qaçdıqdan sonra, bir addım daha ata bilməyəcəksənsə əgər; oraya qədər əsla qaçma. Sənə deyil, 

gözləyənlərə təəssüf olar.  

 

Oscar Wilde  

Nə qədər çox adam mənimlə eyni fikirdədirsə, o qədər çox yanıldığımı düşünərəm.  

 

Əflatun  

Bir insanın ağıllı olmasına bir şey dediyimiz. Yetər ki; ağılını başqalarına qəbul etdirməyə çalışmasın.  

 

Victor Hugo  

Qadını gözəl edən Allah, sevimli edən şeytandır.  

 

Alphonse Karr  

Hər kəsin üç şəxsiyyəti vardır; Ortaya çıxardığı, sahib olduğu, sahib olduğunu sandığı.  

 

Bertolt Brecht  

Böyük sıçrayışı reallaşdırmaq istəyən, bir neçə addım geriyə getmək məcburiyyətindədir. Bu gün sabaha 

dünənlə bəslənərək yol götürər.  

 

Whoopi Goldberg  

Cəhalətlə dahilik arasındakı gerçək fərq nədir bilirsinizmi? Dahiliyin sərhədləri var, cəhalətinsə heç bir sərhədi 

yoxdur.  

 

Herman Melville  

Hər şeyi sınayaram; amma edə bildiklərimi edərəm.  

 

Pestalozzi  

Həyatımdan əldə etdiyim ən böyük məlumat budur; Öz-özünə kömək etməyi bilməyənə, heç kim kömək etməz.  

 

S. M. Power  

Yuxuları reallaşdırmanın ən yaxşı yolu oyanmaqdır.  

 

Tagore  

Boş zaman yoxdur, boşa keçən zaman vardır.  
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Wendell Phillips  

Düzgünlük sonsuzluğun günəşidir. Necə olsa doğular. 

 

Hər kəs tərəfindən doğru qəbul edilən şey,böyük ehtimalla səhvdir. 

Paul Valery 

 

Başarının sirrini bilmirəm amma müvəffəqiyyətsizliyin yolu hər kəsi məmnun etməyə çalışmaqdan keçər. 

Bill Cosby 

 

Bir araya gəlmək bir başlanğıc,bərabərliyi davam etdirmək bir irələmə,bərabər işləmək gerçək 

müvəffəqiyyətdir. 

Henry Ford 

 

Ağıllı adamlar söyləyəcək sözləri olduğu üçün,axmaq adamlar mütləq danışmaq məcburiyyətində olduğu üçün 

danışırlar. 

Platon 

 

Siyasət siyasətçilərə buraxılmayacaq qədər əhəmiyyətli bir mövzudur. 

Charles De Gualle 

 

Oyun bitdiyində şah və piyada eyni qutuya girər. 

İtalyan atasözü 

 

Yaxşı insan olduğunuz üçün hər kəsin sizə ədalətli davranmasını gözləmək,vejeteryan olduğunuz üçün öküzün 

hucum etməyəcəyini düşünməyə bənzər. 

Dennis Vholey 

 

Yaşlanaraq deyil yaşayaraq təcrübə qazanılar,zaman insanları deyil armudları yetkinləşdirir. 

Paul Valery 

 

Texnoloji səhəsində insanlar texnologiyanın özü xaric hər şeyi nəzarət edəcək gücə sahib oldular. 

John Tudor 

 

Oğal uşağı ilə ata arasnıda tək fərq oyuncaqlarının qiymətləridir. 

Jurg Veber 

 

İnsanın bütün dünyada qəti olaraq düzəldə biləcəyi tək bir şey vardır:Özü. 

Adlous Huxley 

 

Bu dünyaya istədiyimiz kimi gəlmədik,bu dünyadanda istədiyimiz kimi getmiyəcəyik. 

Ömər Xəyyam 

 

Hədəfi olmayan gəmiyə heç bir külək kömk edə bilməz. 

Montaigne 

 

Bu gunu daha yaxshı gormek uchun kechmishi bilmeliyik (O.Xeyyam). 

 

Bir yoxsul qurbetde shah olsa eger 

Her axsham o veten deyib ah cheker (E.Tebrizi). 

 

Mehebbet odur ki, odu sonmesin 

İnsan yashadıqca uzu donmesin (Nizami). 

 

Amandir, aglini unutma ki, sen 
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Gulunu tikana deyishmeyesen (Nizami). 

Azadliq ifrat dereceye chatanda ozbashinaliga 4evrilir.(M.Qandi) 

 

Gormek ve hiss etmek movcud olmaqdir,fikirleshmek ise yashamaqdir(U.Shekspir) 

 

Dostunuz varsa her sheyiniz var.(Q.E.Lessinq) 

 

Oz heyatini qaydaya salmaga telesmeyen adam 4ayin kenarinda dayanib onun butun suyunun axib getmesini 

gozleyen sadelovhe benzeyir. (F.Horatsi) 

 

"Sabah" "bu gun" u4un en boyuk dushmendir,"sabah" bizi gucden salir,bizi acizliye getirib 4ixarir,ish gormeye 

qoymur.(E.R.Labule) 

 

"SABAH" sozu ushaqlar ve cesaretsiz adamlar u4un uydurulub....(I.S.Turgenyev)   

 

Sevgi ele bir eynek taxir ki,ondan baxanda kasibliq zenginlik kimi,od zerreleri qizil ve mirvari kimi 

gorunur.(M.S.Servantes) 

 

Qurbanlardan qorxan mehebbet---mehebbet deyildir...(B.N.Polevoy) 

 

Dunyada ele bir mexluq var ki,biz ona her zaman borcluyuq...O ANADIR!!!  (N.A.Ostrovski) 

 

Qizi qadin kimi sevmezden evvel onu insan kimi sev....(V.A.Suxomlinski) 

 

En yaxshi terbiye-yaxshi numunedir...(L.N.TOLSTOY) 

 

Ilk ressamin qelemini mehebbet yonmushdur...(K.A.Helvetsi) 

 

Yer uzerinde ushaq qigiltisindan tenteneli himn yoxdur...(V.Huqo) 

Savaşarken ölenleri qehreman eleyen ölümleri deyil, ölümlerinin sebebleridir. Napoleon. 

 

Susmaq heç de hemişe ağıllı olmağı sübut etmir, lakin ağılsızlığın biruze verilmesinin qarşısını alır. P.Buast. 

 

İnsan kesre benzeyir: suret onun heqiqetde neçe olması, mexrec ise onun özü barede ne düşünmesidir. Mexrec 

böyüdükce kesr de kiçilir. L.N.Tolstoy. 

 

Hafizesinden hamı şikayetlenir, ağlından heç kim. A.Berqman. 

 

Şagirdler müellimlerin sehvleri kimi heç bir şeyi möhkem yadda saxlamırlar. L.N.Tolstoy.  

 

İnsan gencliyinde öyrenir, yaşlandığında anlıyır. Eschenbach. 

 

...İlahi, meni dostlardan qoru, düşmenlerle özüm bacararam. Volter. 

 
"Революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами негодяи" (с) Отто фон 
Бисмарк 
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