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KÜLTÜRDEN KÜLTÜRE

EĞLENELİM ÖĞRENELİM

Çene sıvazlamak, Fransa, İs-
viçre ve Belçika’da “Sıkıldım.” 
demektir.

Churchill’in dünyaya tanıttığı 
bu işaret, zafer anlamına gelir.

Şakak göstermek bütün batı 
ülkelerinde delilikle ilgili bir 
işarettir. Hollanda’da ise “akıl-
lı” anlamındadır.

Amerika ve batı ülkelerinde 
bu hareket ‘‘Tamam’’ anlamı-
na gelir. Ancak Almanya’da an-
lamı oldukça farklıdır.

El sallamak dünyanın birçok 
yerinde selamlaşma veya veda 
anlamındadır. Yunanistan’da 
“Cehennem ol.” anlamına gelir.

Bu işaret İngiltere ve İskoçya’da 
“Seninle bir sırrı paylaşıyoruz.” 
demektir. Galler’de “Burnun 
şekilsiz.” anlamına gelir.

Sizin ülkenizde kullanılan beden dili işaretleri nelerdir? Sınıfta gösterelim. Arkadaşlarımız tahmin etsin.

TÜRKÇEDEKİ HAYRET NİDALARI

A! (Aa! Aaa!):

- Konserve açacağı, konserveler üretildikten 48 yıl sonra geliştirilmiş.

- A! Öyle miymiş!

Ah! (Aah!):

- Her insanın dil izi farklıdır.

- Ah! Ben bunu nasıl da duymadım.

Allah! Allah!:

- Bileğinizden dirseğinize kadar olan uzaklık bir ayak uzunluğunuza eşittir.

- Allah! Allah! Ne kadar da ilginç.

Bak sen!:

- 23 kişilik bir grupta, en az iki kişinin doğum günlerinin aynı olma olasılığı yüzde elliden fazladır.

- Bak sen! Ne kadar garip!

BEDEN DİLİ
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Daha neler!:

- Bir pastayı sekiz parçaya üç hareketle bölebilirsiniz.

- Daha neler! Ben neden beceremiyorum.

E! (Eee!):

- Çin’de yılda 45 milyar adet yemek yeme çubuğu kullanılıyor. Bunun için 25 milyon ağaç kesiliyor.

- Eee! Buna gerek var mı ki!

Ha! (Haaa!):

- Balıkların % 90’ından fazlası Kuzey Yarımküre’de tutuluyor.

- Ha! Bak, ben bilmiyordum.

Hadi ya!:

- Timsahların dilleri ağızlarının üst bölümüne yapışıktır, timsahlar dillerini oynatamazlar.

- Hadi ya! Nasıl yemek yiyorlar ki!

Hadi canım sen de!:

- Sıcak su soğuk sudan daha çabuk donar.

- Hadi canım sen de! Buna inanmak çok zor.

Hadi oradan!:

- Sahra Çölü her ay bir kilometre genişler.

- Hadi oradan! Bu nasıl olabilir ki!

Gerçekten mi?

- Hapşırdığınız sırada gözlerinizi açık tutmaya çalışırsanız, gözleriniz yerlerinden fırlayabilir.

- Gerçekten mi! Bunu öğrendiğim iyi oldu.

İnanmıyorum!:

- Bir saat süreyle kulaklıkla bir şey dinlemek kulaktaki bakteri sayısını % 70 artırır.

- İnanmıyorum! Bu hiç hoş değil.

O! (Oo! Ooo!):

- Karpuzda % 97, marulda % 97, domateste % 95, havuçta % 90 oranında su bulunuyor.

- Ooo! Tüm bunları nasıl biliyorsun?

Vallaha mı!:

- Kişinin, kendi dirseğini yalaması olanaksızdır.

- Vallaha mı! Haydi deneyelim.

Yok artık!:

- Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir.

- Yok artık! Bu çok fazla!

Yok canım!:

- Uyurken, harcağıdımız kalori, televizyon seyrederken harcağımızdan daha fazladır.

- Yok canım! Hiç sanmıyorum.


