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Albert Einstein İngilizce sözleri ve 
Türkçe anlamları 

 

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, 

it will live its whole life believing that it is stupid.” 

“Herkes dahidir. Ama eğer bir balığı ağaca tırmanma becerisi ile 

yargılarsanız tüm yaşamını aptal olduğuna inanarak geçirir.” 
  

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.” 

“Mantık size A noktasindan B noktasina götürür. Hayal gücü ise heryere.” 
  

“There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you 

can live as if everything is a miracle.” 

“Yaşamak için iki yol vardır; ya hiçbir şey mucize değilmiş gibi 

yaşayabilirsiniz ya da herşey mucizeymiş gibi.” 

 

“You have to learn the rules of the game. And then you have to play better 

than anyone else.” 

“İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi 

oynamayı.” 

 

“Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m 

not sure about the former.” 

“Sadece iki şey sonsuzdur; insanoğlunun aptallığı ve evren, ve ben 

ikincisinden emin değilim.” 
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“I found out atom for the benefit of humanity, but they kill each other with 

it.” 

“Ben atomu insanlığın yararı için keşfettim. Ama insanlar atomla 

birbirlerini öldürüyorlar.” 
  

“I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which 

they can learn.” 

“Ben öğrencilerime asla öğretmem. Onlara sadece içerisinde 

öğrenebilecekleri koşullar sağlarım. 
  

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we 

created them.” 

“Sorunlarımızı, onları yarattığımızda kullandığımız ayni düşünceyle 

çözemeyiz.” 

 

“The only source of knowledge is experience.” 

“Bilginin tek kaynağı deneyimdir.” 
  

“The world is a dangerous place to live; not because of the people who are 

evil, but because of the people who don’t do anything about it.” 

“Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer, ama kötü insanlar yüzünden değil, 

bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden.” 
 

Not: Albert Einstein İngilizce ve Türkçe sözlerinin tamamını okumak için 

web sitemi ziyaret edebilirsiniz. (www.ingilizcenotlar.com) 
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Charlie Chaplin İngilizce sözleri ve 
Türkçe anlamları 

 

The mirror is my best friend because when I cry it never laughs.” 

“Ayna benim en iyi dostumdur çünkü ben ağlarken o asla gülmez.” 
  

“As for politics, I’m an anarchist. I hate governments and rules and 

fetters. Can’t stand caged animals. People must be free.” 

“Politik açıdan, ben bir anarşistim. Devletlerden, kurallardan ve esaretten 

nefret ediyorum. Hayvanları kafeste görmeye tahammülüm yok. Halklar 

özgür olmalıdır.” 

 

“I always like walking in the rain, so no one can see me crying.” 

“Yağmurda yürümeyi hep sevmişimdir. Böylece kimse ağladığımı 

göremez.” 
  

“We think too much and feel too little.” 

“Çok düşünüyoruz ve çok az şey hissediyoruz.” 

 

“Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles.” 

“Şu zalim dünyada hiçbir şey kalıcı değildir; dertlerimiz bile.” 
  

“My pain may be the reason for somebody’s laugh. But my laugh must 

never be the reason for somebody’s pain.” 

“Benim acım birinin gülüşüne sebep olabilir. Ama benim gülüşüm asla 

birinin acısına sebep olmamalı.” 
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“More than cleverness, we need kindness and gentleness” 

“Zekadan daha çok kibarlığa ve centilmenliğe ihtiyacımız var” 
  

“You’ll find that life is still worthwhile, if you just smile.” 

“Gülümsersen hayatın hâlâ faydalı olduğunu göreceksin.” 
 

“Your naked body should only belong to those who fall in love with your 

naked soul.” 

“Çıplak vücudun sadece ama sadece çıplak ruhuna aşık olanlara ait 

olmalıdır.” 
 

“Life is a beautiful, magnificent thing, even to a jellyfish. The trouble is 

you won’t fight. You’ve given up. But there’s something just as inevitable 

as death. But there’s something just as inevitable as death. And that’s life. 

Think of the power of the universe — turning the Earth, growing the trees. 

That’s the same power within you — if you’ll only have the courage and 

the will to use it.” 

“Yaşam, bir denizanası için bile güzel ve görkemli bir şey. Sorun şu ki; 

savaşmadın ve vazgeçtin. Ancak ölüm kadar kaçınılmaz olan bir şey var 

ki; o da bu hayat. Evrenin gücünü düşünün, ağaçları büyütmek, dünyayı 

çevirmek gibi. Eğer kullanacak cesaret ve isteğiniz varsa, sizin içinizdeki 

de aynı güç.” 
 

Not: Charlie Chaplin İngilizce ve Türkçe sözlerinin tamamını okumak için 

web sitemi ziyaret edebilirsiniz. (www.ingilizcenotlar.com) 

 

 

 



WWW. İNGİLİZCENOTLAR.COM 
 

WWW. İNGİLİZCENOTLAR.COM 

Steve Jobs İngilizce sözleri ve 
 Türkçe anlamları 

 

“No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to 

die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has 

ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the 

single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old 

to make way for the new.” 

“Kimse ölmek istemiyor. Cennete gitmek isteyen insanlar bile oraya 

gitmek için ölmek istemiyorlar. Ve yine de ölüm hepimizin paylaştığı bir 

variş noktası. Hiç kimse ondan kaçamadı. Ve olması gereken budur, 

çünkü Ölüm muhtemelen hayatın en iyi icadıdır. Hayatın değişim 

aracıdır. Yeniye yol açmak için eskiyi boşaltıp temizler.” 

 

“The only way to do great work is to love what you do.” 

“İyi bir iş yapmanın tek yolu yaptığınız işi sevmektir.” 

 

“Great things in business are never done by one person. They’re done by a 

team of people.” 

“İş dünyasında büyük şeyler hiçbir zaman bir kişi tarafından yapılmaz. 

Bunlar bir ekip halinde çalışan insanlar tarafından yapılır.” 

 

“Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit 

them quickly, and get on with improving your other innovations.” 

“Bazen yenilik yaparken hatalar yaparsınız. Onları hızlı bir şekilde 

kabullenmek ve diğer yeniliklerinizi geliştirmeye başlamak en iyisidir.” 
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“I have a great respect for incremental improvement, and I’ve done that 

sort of thing in my life, but I’ve always been attracted to the more 

revolutionary changes. I don’t know why. Because they’re harder. They’re 

much more stressful emotionally. And you usually go through a period 

where everybody tells you that you’ve completely failed.” 

“Marjinal gelişmelere büyük bir saygı duyuyorum ve hayatımda böyle 

şeyler yaptım ancak her zaman devrim niteliğinde değişiklikler daha çok 

dikkatimi çekti. Nedenini bilmiyorum. Çünkü onlar daha zor. Duygusal 

olarak çok daha stresli. Ve genelde herkesin size tamamen başarısız 

olduğunuzu söylediği bir dönem geçirirsiniz.” 

 

I’m as proud of many of the things we haven’t done as the things we have 

done. Innovation is saying no to a thousand things. 

Ben yaptığımız şeyler kadar yapmadığımız şeylerden de gurur 

duyuyorum. İnovasyon, binlerce şeye ‘hayır’ demektir.” 

 

“Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose 

faith.” 

“Bazen hayat kafanıza bir tuğlayla vurur. İnancınızı kaybetmeyin.” 

 

Not: Steve Jobs İngilizce ve Türkçe sözlerinin tamamını okumak için web 

sitemi ziyaret edebilirsiniz. (www.ingilizcenotlar.com) 
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Paulo Coelho İngilizce sözleri ve Türkçe 
anlamları 

 
“Remember your dreams and fight for them. You must know what you 

want from life. There is just one thing that makes your dream become 

impossible: the fear of failure.” 

“Hayallerinizi unutmayın ve onlar için savaşın. Hayattan ne istediğinizi 

bilmelisiniz. Hayalinizi imkansız hale getiren tek bir şey var: Başarısızlık 

korkusu.” 
  

“The good old days, when each idea had an owner, are gone forever.” 

“Her güzel fikrin bir sahibinin olduğu, o eski güzel günler sonsuza kadar 

kayboldu gitti.” 

 

“Love can consign us to hell or to paradise, but it always takes 

us somewhere.” 

“Aşk bizi ya cehenneme ya da cennete gönderir. Ancak her zaman bizi 

bir yerlere götürür.” 
  

“Tolerance and compassion are qualities of fearless people.” 

“Hoşgörü ve merhamet korkusuz insanların vasıflarıdır.” 
  

“Do something instead of killing time, because time is killing you.” 

“Vakit öldürmek yerine başka şeyler yapın, çünkü vakit sizi öldürüyor.” 
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“Nothing in the world is ever completely wrong. Even a stopped clock is 

right twice a day.” 

“Dünyadaki hiçbir şey tamamen yanlış değildir. Durmuş bir saat bile 

günde iki defa doğru zamanı gösterir.” 
  

“Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience.” 

“Cesur ol. Risk al. Hiçbir şey tecrübenin yerini alamaz.” 

 

Not: Paulo Coelho İngilizce ve Türkçe sözlerinin tamamını okumak için 

web sitemi ziyaret edebilirsiniz. (www.ingilizcenotlar.com) 

 

 

 

 

Frida Kahlo İngilizce Sözleri ve Türkçe 

anlamları 
 

“I am in agreement with everything my father taught me and nothing my 

mother taught me.” 

“Babamın bana öğrettiği her şeyle hemfikirim ama annemin bana 

öğrettiği hiçbir şeyle anlaşamıyorum.” 
  

“Painting completed my life.” 

“Resim yapmak hayatımı tamamladı.” 
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“Nothing is absolute. Everything changes, everything moves, everything 

revolves, everything flies and goes away.” 

“Hiçbir şey mutlak değildir. Her şey değişir, her şey hareket eder, her şey 

döner, her şey uçar ve gider.” 

 

“I would like to give everything you never had, but not even then would 

you know how beautiful it is to love you.” 

“Hiç sahip olmadığın her şeyi sana sunmak isterim, ancak o zaman bile 

seni sevmenin ne kadar güzel olduğunu bilemeyeceksin.” 
  

Not: Frida Kahlo İngilizce ve Türkçe sözlerinin tamamını okumak için 

web sitemi ziyaret edebilirsiniz. (www.ingilizcenotlar.com) 
  

 

 

 

 

 

İngilizce laf sokucu, kapak Sözler ve 

Türkçe anlamları 
 

“I would challenge you to a battle of wits, but I see you are unarmed.” 

“Beyinlerimiz savaşsın isterdim; ama görüyorum ki siz silahsızsınız 

bayım.” 
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“If you’re talking behind my back, you’re in a good position to kiss my 

ass!” 

“Eğer arkamdan konuşuyorsan , popomu öpmek için uygun 

pozisyondasın demektir!.” 

 

“Anyone can make mistakes, but only idiots persist in their errors.” 

“Herkes hata yapabilir, ama yalnızca geri zekalılar yanlışlarında inat 

eder.” 

 

“If you’re gonna be two faced… At least try to make one pretty.” 

“Eğer İki yüzlü olacaksan … En azından birini güzel yapmaya çalış.” 

 

“Stupidity is not a crime, so you’re free to go.” 

“Aptallık bir suç değildir, bu yüzden gitmekte özgürsün / serbestsin.” 
  

“Scientists are trying to figure out how long human can live without a 

brain. You can tell them your age.” 

“Bilim insanları, insanın bir beyni olmadan ne kadar yaşayabileceğini 

anlamaya çalışıyorlar. Onlara yaşını söyleyebilirsin.” 

 

“Where were you when God was giving out common sense?” 

“Tanrı sağduyu dağıtırken neredeydin?” 
  

“Where did you come from, did someone leave your cage open?” 

“Nereden çıktın sen, birisi kafesini açık mı bıraktı?” 
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“If I ever need a brain transplant, I’d choose yours because I’d want a 

brain that had never been used.” 

“Beyin nakline ihtiyacim olsa, seninkini alırdım. çünkü hiç kullanılmamış 

bir beyin istiyorum.” 
  

“I may be drunk, Miss, but in the morning, I will be sober, and you will 

still be ugly.” 

“Ben sarhoş olabilirim bayan, ama sabaha ben ayık olacağım sense hala 

çirkin olacaksın.” 

 

“Calling you ugly would be an insult to the ugly people.” 

“Size çirkin demek, çirkin insanlara hakaret olur.” 
  

Not: İngilizce laf sokucu, kapak sözlerin tamamını okumak için web 

sitemi ziyaret edebilirsiniz. (www.ingilizcenotlar.com) 

 

 

 

İngilizce ünlü sözler ve Türkçe anlamları 

 
“It’s better to walk alone than to be with a crowd going in the wrong 

direction” 

“Tek başına yürümek, yanlış yöne giden bir kalabalıkla olmaktan daha 

iyidir” 

– Diane Grant – 
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“You’ve gotta dance like there’s nobody watching, Love like you’ll never be 

hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth” 

“Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et, Hiç incinmemiş gibi sev, Hiç kimse 

dinlemiyormuş gibi şarkı söyle, Dünya cennetmiş gibi yaşa” 

– William W.purkey – 
  

“Smile like you’ve never cried, fight like you’ve never lost, love like you’ve 

never been hurt, and live like you’ll die tomorrow” 

“Hiç ağlamamış gibi gülümse, hiç kaybetmemiş gibi savaş, hiç incinmemiş 

gibi sev, ve yarın ölecekmiş gibi yaşa” 
  

“Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds 

discuss people” 

“Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri 

konuşur” 

– Eleanor Roosevelt – 

 

“If you don’t like something, change it; if you can’t change it, change the 

way you think about it” 

“Birşeyden hoşlanmıyorsan, onu değiştir; değiştiremiyorsan da, ona 

bakış açını değiştir” 

– Mary Engelbreit – 
  

“Laughter is the shortest distance between two people” 

“İki insan arasındaki en kısa mesafe gülümsemedir” 

– Victor Borge – 
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“İnsanity is doing the same thing over and over again, but expecting 

different results” 

“Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir” 

– Albert Einstein – 

 

“Money: Money can buy everything but happiness” 

“Para: Para ile herşeyi satın alabilirsiniz. mutluluk hariç” 
  

“If you’re brave enough to say goodbye, life will reward you with a new 

hello” 

“Elveda diyecek kadar cesursanız hayat sizi yeni bir Merhaba ile 

ödüllendirecektir” 

– Paulo Coelho – 

 

Not: İngilizce ünlü sözlerin tamamını okumak için web sitemi ziyaret 

edebilirsiniz. (www.ingilizcenotlar.com) 

 

 

 

İngilizce özlü sözler ve Türkçe anlamları 
 

“No one forgets the truth; they just get better at lying.” 

“İnsanlar gerçeği asla unutmaz; sadece yalan söylemekte ustalaşır.” 

– Richard Yates – 
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“Doctors are just the same as lawyers; the only difference is that lawyers 

merely rob you, whereas doctors rob you and kill you too.” 

“Doktorlarda tıpatıp aynı avukatlar gibidir. Aralarındaki tek fark, 

avukatlar sizi sadece soyar, oysaki doktorlar sizi soyar ve ayrıca 

öldürür.” 

– Anton Chekhov – 
  

“Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles.” 

“Şu zalim dünyada hiçbir şey kalıcı değildir; dertlerimiz bile.” 

– Charlie Chaplin – 
  

“Strive not to be a success, but rather to be of value.” 

“Başarılı olmak için değil değerli olmak için çabala.” 

– Albert Einstein – 

 

“Do something worth remembering.” 

“Hatırlanmaya değer şeyler yapın.” 

– Elvis Presley - 

 

“Friendship is not something you learn in school. But if you haven’t 

learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.” 

“Dostluk, okulda öğrenilen bir şey değildir. Eğer dostluğun anlamını 

öğrenmediyseniz, hiçbir şey öğrenmemişsinizdir.” 

– Muhammad Ali – 
 

“There is nothing more precious than laughter” 

“Gülmekten daha değerli hiçbir şey yok” 

– Frida Kahlo, The Diary of Frida Kahlo: An Intimate Self-Portrait – 
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“A great future doesn’t require a great past.” 

“Muhteşem bir geleceğinizin olması için, muhteşem bir geçmişinizin 

olmasına gerek yok.” 

– William Chapman – 
  

“No medicine cures what happiness cannot.” 

“Mutluluğun iyileştiremediği hastalığı hiç bir ilaç iyileştiremez.” 

– Gabriel García Márquez – 
  

“It is better to fail in originality than to succeed in imitation” 

“Başarılı bir taklit olmaktansa, başarısız fakat özgün olmak en iyisi” 

– Herman Melville – 

 

Not: İngilizce özlü sözlerin tamamını okumak için web sitemi ziyaret 

edebilirsiniz. (www.ingilizcenotlar.com) 

 

 

İngilizce En güzel aşk sözleri ve Türkçe 
anlamları 

 

“Love is not finding someone to live with; it’s finding someone you can’t 

live without” 

“Aşk, birlikte yaşayacağın kişiyi bulmak değil, onsuz yaşayamayacağın 

birisini bulmaktır” 

– Rafael Ortiz – 
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“Love is not about how many days, weeks or months you’ve been together, 

it’s all about how much you love each other every day.” 

“Aşk, kaç gün, hafta veya kaç ay birlikte olduğunuzla alakalı değil, her 

geçen gün birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizle ilgilidir.” 
  

“Looks may capture the eyes, but it’s the personality that captures the 

heart” 

“Dış görünüş gözleri ele geçirebilir ama kalbi elde eden kişiliktir” 
  

“Love is like the wind; you can’t see it but you can feel it.” 

“Aşk rüzgar gibidir, onu göremessiniz ama hissedersiniz” 

– Nicholas Sparks – 

 

“If you love somebody, let them go, for if they return, they were always 

yours. And if they don’t, they never were” 

“Birini seviyorsanız, gitmesine izin verin. Dönerse zaten hep size aitti; 

dönmezse zaten hiç size ait olmadı demektir.” 

– Halil Cibran – 
  

“If I know what love is, it is because of you.” 

“Eğer aşkın ne olduğunu biliyorsam, bu senin sayende.” 

– Hermann Hesse – 
  

“There is only one happiness in life; to love and to be loved” 

“Hayatta sadece tek bir mutluluk vardır; sevmek ve sevilmek” 
  

“When I saw you I fell in love, and you smiled because you knew” 

“Seni gördüğümde aşık oldum ve sen gülümsedin. Çünkü biliyordun” 

– William Shakespeare – 
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You are the source of my joy, the center of my world and the whole of my 

heart.” 

“Sevincimin kaynağı, dünyamın merkezi ve kalbimin bütünü sensin.” 
  

“Where there is love there is life.” 

“Eğer bir yerde aşk varsa, orada hayat vardır” 

– Mahatma Gandhi – 
  

“A broken heart is like a broken mirror it’s better to leave it as it is, or hurt 

yourself trying to put it back together” 

“Kırık bir kalp kırık bir ayna gibidi ve olduğu gibi bırakmak en iyisidir. 

Aksi takdirde parçaları bir araya getirirken kendini yaralarsın“ 
  

Not: İngilizce en güzel aşk sözlerinin tamamını okumak için web sitemi 

ziyaret edebilirsiniz. (www.ingilizcenotlar.com) 
 

 

 

İngilizce Anlamlı Sözler ve Türkçe 
Anlamları 

 
“Life only comes around once, so do whatever make you happy, and be 

with whoever makes you smile.” 

“Hayat yanınıza sadece bir kez uğrar. Bu yüzden, sizi mutlu eden şeyleri 

yapın ve sizi gülümseten biriyle birlikte olun.” 
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“Some beautiful paths can’t be discovered without getting lost.” 

“Bazı güzel yollar kaybolmadan keşfedilemez.” 

– Erol Ozan – 
  

“A person starts dying when they stop dreaming.” 

“Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar.” 

– Brian Williams – 
  

“Don’t be afraid your life will end; be afraid that it will never begin.” 

“Hayatının sona ereceğinden korkma; asla başlamayacağından kork!” 

– Grace Hansen – 

 

“Hugging is a silent way of saying that you matter to me.” 

“Sarılmak, benim için önemlisin demenin sessiz bir söyleniş biçimidir.” 
 

“One does’t recognize the really important moments in one’s life until it’s 

too late.” 

“İnsan çok geç oluncaya kadar hayatındaki gerçekten önemli anların 

farkına varmaz.” 

– Agatha Christie – 
  

“It is easier to build strong children than to repair broken men.” 

“Güçlü çocuklar yetiştirmek, sorunlu yetişkinleri onarmaktan daha 

kolaydır.” 

– Frederick Douglass – 
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“Inner peace begins the moment you chose not to allow another person or 

event to control your emotions.” 

“İç huzuru, başka birinin ya da olayın duygularınızı kontrol etmesine izin 

vermediğiz anda başlar.” 

– Pema Chodron – 
  

“If you want to fly on the sky, you need to leave the earth. If you want to 

move forward, you need to let go the pass that drags you down.” 

“Bulutların üzerinde uçmak istiyorsan, yeryüzünü bırakmalısın. Eğer 

ilerlemek istiyorsan, seni aşağıya çeken geçmişini bırakmalısın.” 

– Amit Ray – 
  

Not: İngilizce Anlamlı sözlerin tamamını okumak için web sitemi ziyaret 

edebilirsiniz. (www.ingilizcenotlar.com) 
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