
 

 

GÜZEL SÖZLER ve ÇEVİRİLERİ (by Mustafa SARIKAYA) (MARKA İNGİLİZCE) 

AGE (YAŞ) 

“The old believe everything, the middle-aged suspect everything, the young know everything.” Oscar Wilde 

Yaşlılar her şeye inanır, orta yaşlılar her şeyden şüphelenir, gençler her şeyi bilir. 

 

“The trick is growing up without growing old.” Casey Stengel 

Asıl olan yaşlanmadan büyümektir. 

 

“Age considers; youth ventures.” Rabindranath Tagore 

Yaşlılık düşünür; gençlik cüret eder. 

 

“Forty is the old age of youth; fifty the youth of old age.” Victor Hugo 

Kırk, gençliğin yaşlılık dönemi, elli yaşlılığın gençlik dönemi. 

 

“Adults are obsolete children.” Dr. Seuss 

Yetişkinler modası geçmiş çocuklardır. 

 

“Youth is the time of getting, middle age of improving, and old age of spending.” Anne Bradstreet 

Gençlik kazanma, orta yaş geliştirme, yaşlılıkta harcama dönemidir. 

 

“Aging is not lost youth but a new stage of opportunity and strength.” Betty Friedan 

Yaşlılık kaybedilen gençlik değildir, fırsat ve gücün yeni bir aşamasıdır. 

 

“We are always the same age inside.” Gertrude Stein 

Ruhumuz hep aynı yaştadır.  

 

“Age is like love, it cannot be hid.” Thomas Dekker 

Yaş sevgi gibidir, saklanamaz.  

 

“If you’re old, don’t try to change yourself, change your environment.” B. F. Skinner 

Yaşlıysanız kendinizi değiştirmeye çalışmayın çevrenizi değiştirin. 

 

“As I grow older, I pay less attention to what men say. I just watch what they do.” Andrew Carnegie 

Yaşım ilerledikçe, insanların söylediklerine daha az önem veriyorum. Sadece onların yaptıklarına bakıyorum. 

 

“In youth, we run into difficulties. In old age difficulties run into us.” Beverly Sills 

Gençlikte biz zorlukları buluruz. Yaşlılıkta zorluklar bizi bulur. 

 

“In youth we learn; in age we understand.” Marie von Ebner-Eschenbach 

Gençlikte öğrenir; yaşlılıkta anlarız. 

 

“Rashness belongs to youth; prudence to old age.” Marcus Tullius Cicero 

Acelecilik gençliğe, ihtiyatlılık yaşlılığa özgüdür.  

 

“Marriage is not about age; it’s about finding the right person.” Sophia Bush 

Evliliğin yaşla bir ilgisi yoktur; evlilik doğru kişiyi bulmakla ilgilidir.  

 

“Love has no age, no limit; and no death.” John Galsworthy 

Sevmenin yaşı, sınırı ve sonu yoktur. 

 

“It is sad to grow old but nice to ripen.” Brigitte Bardot 

Yaşlanmak üzücü, olgunlaşmak güzeldir. 

 



 

 

“The greatest thing in life is to keep your mind young.” Henry Ford 

Hayatta en önemli şey zihninizi genç tutmaktır. 

 

 “Our age of anxiety is, in great part, the result of trying to do today’s job with yesterday’s tools and 

yesterday’s concepts.” Marshall McLuhan 

Yaşadığımız sıkıntılarının büyük oranda sebebi bugünün işini dünün araçlarıyla ve dünün anlayışıyla yapmaya 

çalışmamızdır. 

 

“Nobody grows old merely by living a number of years. We grow old by deserting our ideals. Years may 

wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul.” Samuel Ullman 

Hiçkimse sadece birkaç yıl yaşayarak yaşlanmaz. Biz ideallerimizden uzaklaşarak yaşlanırız. Yıllar cildin 

kırışmasına, heyecanın kaybolması da ruhun kırışmasına sebep olur.   

 

“In youth the days are short and the years are long. In old age the years are short and day’s long.” Pope 

Paul VI 

Gençlikte günler kısa yıllar uzundur. Yaşlılıkta yıllar kısa gün uzundur. 

 

ALONE (YALNIZ) 

“Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.” Helen Keller 

Karanlıkta bir dost ile birlikte yürümek aydınlıkta tek başına yürümekten daha iyidir. 

 

“It is better to be alone than in bad company.” George Washington 

Kötü bir arkadaşınızın olmasındansa yalnız olmanız daha iyidir.  

 

“Alone we can do so little; together we can do so much.” Helen Keller  

Yalnız başımıza çok az, birlikte çok fazla şey yapabiliriz.  

 

“If you make friends with yourself you will never be alone.” Maxwell Maltz 

Kendinizle dost olursanız hiçbir zaman yalnız kalmazsınız. 

 

“One can go to war alone, but you can’t build peace alone.” Jacques Chirac 

Savaşa tek başınıza girebilirsiniz, ancak barışı tek başınıza inşa edemezsiniz.  

 

ANGER (ÖFKE) 

“Whatever is begun in anger ends in shame.” Benjamin Franklin 

Öfkeyle başlanan şey utançla son bulur.  

 

“Violence is the last refuge of the incompetent.” Isaac Asimov  

Şiddet beceriksiz kimsenin sığınacağı son limandır. 

 

“Life is precious and there’s not a lot of room for anger.” Fran Drescher 

Hayat değerlidir ve öfkeye çok fazla yer yoktur. 

 

“We boil at different degrees.” Clint Eastwood 

Hepimizin kaynama noktası farklıdır. 

 

“Discussion is an exchange of knowledge; an argument an exchange of ignorance.” Robert Quillen 

Münazara bilginin; tartışma ise cahilliğin takasıdır. 

 

“Never contend with a man who has nothing to lose.” Baltasar Gracian 

Asla kaybedecek hiçbirşeyi olmayan bir insanla savaşma. 

 

 



 

 

ART (SANAT) 

“The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls.” Pablo Picasso 

Sanatın amacı ruhumuzdan günlük yaşamın tozunu almaktır. 
 

“One eye sees, the other feels.” Paul Klee 

Bir göz görür diğer göz hisseder. 
 

“Nature is the art of God.” Dante Alighieri 

Tabiat Allah’ın sanatıdır. 
 

“Vision is the art of seeing what is invisible to others.” Jonathan Swift 

Vizyon başkasının göremediğini görme sanatıdır. 
 

“A picture is worth a thousand words.” Unknown 

Bir resim bin sözcüğe değer. 
 

“Patience is the art of hoping.” Luc de Clapiers 

Sabır, umut etme sanatıdır. 
 

“Life is the art of drawing without an eraser.” John W. Gardner  

Hayat, silgi olmadan çizme sanatıdır. 
 

“The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without work.” Emile Zola 

Sanatçı yetenek olmadan hiçbirşeydir, ancak yetenek de eser olmadan hiçbirşeydir. 
 

“A picture is a poem without words.” Horace 

Resim sözleri olmayan bir şiirdir. 
 

“Democracy is the art of thinking independently together.” Alexander Meklejohn 

Demokrasi birlikte bağımsız bir şekilde düşünme sanatıdır. 
 

ATTITUDE (TUTUM) 

“Attitude is a little thing that makes big differences.” Winston Churchill  

Bakış açınız büyük farklar ortaya koyan küçük bir şeydir. 
 

“Leadership is practiced not so much in words as in attitude and in actions.” Harold S. Geneen 

Liderlik sözden ziyade bakış açısı ve eylemle kendini gösterir.  
 

“It is not the body’s posture, but the heart’s attitude that counts when we pray.” Billy Graham 

Dua ederken önemli olan vücudumuzun değil kalbimizin duruşudur. 
 

“Youth is really in your attitude, not in what you look like.” Walt Handelsman 

Gençlik gerçek anlamda görünümünüzde değil bakış açınızda saklıdır. 
 

BEAUTY (GÜZELLİK) 

“Love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out.” Jenn Proske 

Kendinizi sevin. Pozitif kalmak önemlidir çünkü güzellik kişinin kendi iç dünyasından gelir.  
 

“Beauty is power; a smile is its sword.” John Ray 

Güzellik güçtür. Gülümseme de kılıcı. 
 

“Everything has beauty, but not everyone sees it.” Confucius 

Herşeyde bir güzellik vardır. Ancak onu herkes göremez. 

 

… 


