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Dil, ait olduğu toplumun kültüründen ayrı düĢünülemez. Dilin öğretiminde ise eĢ zamanlı
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diyalogları çalıĢılmıĢtır. Romanlarda yer alan diyaloglar “Hitap, Selamlama ve Komut
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Kullanımlar”, EĢdizim Yapılar” olmak üzere birçok baĢlık altında değerlendirilmiĢtir. Bu
vesileyle diyalog cümlelerin dil öğretimine renk katacağı ve fayda sağlayacağı
vurgulanmıĢtır.
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BÖLÜM I

GİRİŞ

Toplum dil, tarih, coğrafya, kültür, din vb. gibi birbirinden bağımsız duran, ama görünenin
aksine aralarında çok daha güçlü ve karmaĢık bağlar bulunan birçok farklı unsurun bir
araya gelmesi neticesinde oluĢmaktadır.
Toplum olgusunu ortaya çıkaran en nitelikli gerçek, insanın varlığıdır. Bütün varlıklar
açısından bakıldığında görüleceği gibi toplum da anlamını ancak insanın varlığı ile elde
etmektedir. Dünya, içindeki bütün mevcutlarla beraber sadece insanla birlikte kıymet
kazanmaktadır. Ġnsan unsuru yok kabul edildiği zaman, yeryüzünde herhangi bir anlamdan
bahsetmek oldukça güç bir hal alacaktır.
Ġnsan varlığının yanı sıra, toplumun oluĢabilmesi için belli bir coğrafyaya da ihtiyaç
duyulmaktadır. Ġnsanların çeĢitli yönleri itibariyle paylaĢtıkları coğrafya, insanlar arasında
bir bağ oluĢturmaktadır. Coğrafya, insanları birbirine bağladığı ve birbirleriyle
iliĢkilendirdiği gibi, aynı zamanda insanları kendisine de bağlamakta ve kendisine bağlı
yaĢayan insanlarla ortak bir yön oluĢturmaktadır.
Coğrafya unsurunun yanı sıra mutlaka zikredilmesi gereken bir diğer konu ise, tarih
olgusudur. Tarih, Ģüphesiz ki toplumu oluĢturan bağlar arasında en önemli ve en özellikli
olarak ortaya konulması gereken faktörler arasında zikredilmelidir. Ortak bir tarih olgusu
geliĢtirememiĢ toplulukların, ne kadar aynı coğrafyayı paylaĢsalar dahi, bir ve bütün
toplum görüntüsü verebilmeleri mümkün görünmemektedir. Bir seyir içerisinde aynı
olaylara sevinemeyip aynı olaylara üzülemeyen bir toplumum, birlik ve bütünlüğünden
bahsetmek oldukça güçtür.
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Birbirinden farklı görevleri ve konumları olan bu faktörlerin ayrı ayrı değerlendirilmeleri
bir anlam ifade etmemektedir. Toplumun oluĢabilmesi, bir vücut haline gelerek bir anlam
kazanabilmesi için son derece gerekli olan bu maddelerin bir kategoride buluĢmaları, tek
bir anlam kazanmaları ve tek bir anlam ifade etmeleri gerekmektedir. Bu noktada ifade
etmek gerekir ki, insan, coğrafya ve tarih kavram parçacıklarını bir araya getirebilecek, tek
bir anlam kazanmalarını sağlayacak yegâne unsur ise dildir.
Dil, toplumun temel yapı taĢlarından belki de en önemlisidir. Medni (2010, s.32), dilin,
onu kullanan toplumun ekinini yansıtan bir ayna durumunda olduğunu ifade etmektedir.
Ġnsanlar, sadece aynı coğrafyayı ve aynı tarihi paylaĢmakla bir bütün olmuĢ olmazlar. Aynı
coğrafyanın ve tarihin yanı sıra aynı dili de paylaĢmaları gerekmektedir. EriĢek ve Yücel
(2002), makalelerinde dili tanımlarken, aynı toplulukta yaĢayan ve aynı ulustan olan
insanların anlaĢabilmelerini sağlayan en geliĢmiĢ bildiriĢim aracı olduğunu ifade
etmektedir.

Medni

(2010,

s.32),

bilgi

birikiminin

kaynağının

dil

olduğunu

vurgulamaktadır. Buradan da anlaĢıldığı gibi dilin vazifesi, toplumu oluĢturan etmenleri bir
arada tutmak, aralarındaki diyalogu oluĢturmak ve anlamlı bir bütün görünümü vermelerini
sağlamaktır.
Bütün bu vazifeleri görebilmesi ve anlamlı bir yapı ortaya çıkarabilmesi için gerekli olan
ve dilin de özellikleri arasında bulunan hususun ise dilin canlılığı olduğu ortaya
çıkmaktadır. EriĢek ve Yücel (2002), makalelerinde bu konuya da özellikle değinmiĢ, dilin
toplumsal bir varlık olduğu ve canlılık özelliği gösterdiği hususlarını da detaylı olarak izah
etmektedir. Dolayısıyla dilin, toplumun bütün fertlerini birbirine bağlayan, aynı kavramlara
aynı manaları yüklemelerini sağlayan canlı bir araç olduğu ortaya çıkmaktadır.
Dili tanımlarken ve ihtiva ettiği anlamı ortaya koyarken oldukça farklı yorumlar ve
tanımlamalar ortaya çıkmaktadır. KonuĢma, toplum fertlerinin anlamlarında anlaĢma
sağladıkları, iletiĢim kurabilmek için kullandıkları ve sistemli ses sembolleriyle
gerçekleĢtirdikleri iletiĢimin adıdır (Tu’ayma’dan aktaran Doğan 1996, s.11). Doğan
(1996, s.11), dili tanımlarken, “mekanik cümlelerden oluĢan, birbirini tamamlayan
birimlerden derlenmiĢ tam ve mükemmel sistemdir” ifadelerini kullanmıĢtır.
Dil, toplumu oluĢturan farklılıklar ne kadar fazla olursa olsun, hep birlikte oluĢturulan renk
cümbüĢünü gözler önüne seren tılsımlı bir birleĢtiricidir. Aynı zamanda dil, konuĢulduğu
toplumun yaĢam özelliklerinin hemen hemen bütününe sahip olmakta, adeta tek baĢına bir
2

toplumu yansıtmaktadır. Bu yönüyle kültürün oluĢması ve aktarılması açısından da bir
taĢıyıcı olmaktadır. Aksan’ın (1990, s.13) tanımlamasıyla dil, milletleri oluĢturan, geçmiĢi
geleceğe bağlayan en güçlü bir kültür bağı olduğu gibi, söze dayanan bütün sanatların da
hammaddesi ve ürünüdür. Dolayısıyla insan, doğanın ve kendisinin farkına varabilmesini
ve bunları değiĢtirebilmesini dil sayesinde gerçekleĢtirebilmiĢtir (EriĢek ve Yücel, 2002).
Dilin bir toplum içindeki rolünün ifade edildiği ölçülerde büyük olması, toplumlar arası ve
medeniyetler ötesi rolünün de aynı oranda büyük olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Belki
de dil, milletlerin kendilerini ifade etmeleri, var oluĢlarını özellikli kılan unsurları
tanıtmaları ve baĢka milletleri de anlamlandırabilmeleri açısından en nitelikli tanımlama
unsurudur.
Bir toplum ve medeniyet açısından bu denli öneme sahip olan dilin öğretiminin de, bütün
bu hassasiyetler ıĢığında düĢünüldüğünde, bir toplum açısından ne anlama geldiği daha
kolay saptanabilecektir.
Bir toplumu baĢka bir topluma karĢı farklı veya benzer kılan bütün özelliklerin ve
ayrıcalıkların

tanıtılarak

nesillere

aktarılması,

hiç

Ģüphesiz

dil

sayesinde

gerçekleĢmektedir. Bu yönü itibariyle dil, kendi milletinin gelecek nesillerine kendi
kültürünü ve toplumsal yapısının dinamiklerini aktarmasının yanı sıra, baĢka milletlere de
bu hususları en sağlıklı Ģekilde tanıtma eylemini gerçekleĢtirmiĢ olacaktır.
Bütün ulusların dilleri, kendi toplumsal yapıları açısından büyük öneme sahip olmalarının
yanı sıra, bir dünya arenası içerisinde de bütün ulusların birbirlerini anlamalarını ve
anlamlandırmalarını mümkün kılmak gibi son derece önemli ve küresel bir görevi de ifa
etmektedir. Bu görev, belki de canlılığın ve toplumsal hayatın bir arada ve beraberce sürüp
gitmesinin bir numaralı etkeni olarak durmaktadır.
Küresel açıdan değerlendirildiğinde, dünya dillerinin ilk aĢamada birbirine son derece
yabancı olabileceği kolaylıkla idrak edilecek bir gerçektir. Netice itibariyle farklı simgelere
farklı anlamlar yükleyen, farklı sembolleri farklı kelimelerle tanımlayan dillerin ilk defa
buluĢmaları anını, “yabancılık” dıĢında bir kelimeyle izah edebilmek mümkün
görünmemektedir. Dolayısıyla küresel ölçekte düĢünüldüğünde, dil tanımlamasını
detaylandırmak ve tam olarak izah edebilmek adına mevcut bilgiler ıĢığında yabancı dil
ifadesini de izah etmek gerekecektir.
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Yabancı dil, bir yönü itibariyle ulusal sınırları içeren dilin evrensel sınırlara açılması,
ulusal kültürün ise evrensel kültür ile buluĢması anlamına gelmektedir. Sosyal hayatın
hemen her alanında etkisini artırdığını gördüğümüz küreselleĢmenin, dil konusunda da
aynı oranda etkin olduğunu tespit etmekteyiz. KüreselleĢmenin de etkisiyle birbirine daha
da yaklaĢmakta olan toplumların, gerekli irtibatı kurabilmeleri için aĢmaları gereken ilk
engelin, yabancı dil olduğu ortaya çıkmaktadır.
Yabancı dil, kendi kültürünün özelliklerini bünyesinde barındırdığı için yabancı bir dil
öğrenmenin, aynı zamanda dilin kültürünü de öğrenmek anlamına geldiği görülecektir.
Yabancı dil öğrenimi sebebiyle, sosyal hayatın kapsadığı bütün noktalar hususunda daha
doğru ve daha doyurucu bilgi edinme imkânı ortaya çıkmaktadır. Böylece uluslar,
birbirlerini daha iyi anlamakta, kavramlara yükledikleri anlamları daha doğru tespit
etmektedir. Bu etkileĢim aynı zamanda toplumları çok kültürlülüğe doğru hızlı adımlarla
ilerletmiĢ olacaklardır (Polat, 1993).
Kültürler arası geçiĢliliği artırması ve yabancı dilin ait olduğu kültürü daha doğru
aktarması adına da yabancı dil öğretimi oldukça önemlidir. Yabancı dilin bu yönü,
toplumları kapalı olmaktan da kurtarmaktadır. Kapalı toplum özelliğinin kaybolması,
insanların daha kolay ve önyargısız irtibat kurmalarını sağlamaktadır. Önyargılardan uzak
olmak daha az kaygıya sebep olacağından, netice itibariyle daha güçlü iliĢkilerin geliĢmesi
sağlanmıĢ olacaktır.
Farklı dilleri kullanan ve iletiĢim ihtiyacı duyan iki insan arasında gerçekleĢen ilk diyalogla
baĢlayan yabancı dil öğrenim ihtiyacı, günümüze kadar kıymetini artırarak süregelmiĢtir.
ÇeĢitli dönemlerde farklı tekniklerin kullanıldığı bilinen yabancı dil öğretiminde, özellikle
yakın tarihte görece daha fazla teknik ve yöntem kullanılmaktadır. Bazı uygulamalarda
sadece anlam aktarımı gerekli görülürken, bazı uygulamalarda ise anlamın kültürle beraber
aktarımı önem kazanmıĢtır.
Konusu ve konumu bakımından yabancı dil öğretimi, toplumsal ve bilimsel geliĢmelere,
toplumu oluĢturan bireylerin yabancı dile biçtikleri değerlere koĢut olarak içerik, yöntem
araç ve gereç açısından büyük değiĢikliklere uğramaktadır (EriĢek ve Yücel, 2002). KiĢinin
öğreneceği veya öğreteceği dile verdiği anlam, öğrenim ve öğretim Ģeklini de
değiĢtirmektedir.
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Yakın dönemle beraber ortaya çıkan uygulamalar incelendiğinde, özellikle batı dillerinin
öğretim süreçlerinde, farklı teknik ve yöntemlerin uygulandığı ve çeĢitli uygulamaların bu
Ģekilde test edildiği ortaya çıkmaktadır. Özellikle 1980’li yılların, bu açıdan bakıldığında
oldukça verimli geçtiği gözlemlenmektedir. Bu dönemle beraber özellikle batı dillerinin
öğretiminde yazınsal metinlerin yeri ve önemi artmıĢtır (Polat, 1993). Bu noktada
gerçekleĢen yeni metot ve uygulamalar, Ģüphesiz farklı yönelim ve arayıĢların sonuçları
olarak ortaya çıkmaktadır.
Uyanık ve Uslu (2013), özellikle son yıllarda kültür aktarımını ve öğrenci merkezliliği
odak noktaya yerleĢtiren yaklaĢımların arttığını ve yabancı dil öğretimine yeni boyutlar
getirdiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan yenilikler, dilin kalıcılığını da
gündeme getirmiĢtir. Dilin kalıcılığını sağlamak, dil becerilerini bütünüyle öğrenmeyi
gerekli kılmaktadır. Bu da elbette öğrenci merkezli bir öğretimin ve önbilgilerden istifade
edilmiĢ bir aktarımın gerekliliğini gözler önüne sermektedir.
Yabancı dil öğretimini daha etkin kılmak ve hedef dilin bütün özellikli noktalarına daha
sağlıklı bir Ģekilde ulaĢmayı sağlamak adına son dönemde çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır.
Yapılan bütün çalıĢmalar, yabancı dil öğrenimini kolaylaĢtırmak, yaĢanabilecek muhtemel
zorlukları asgariye indirmek için çözüm yolları aramak üzere yoğunlaĢmaktadır (Doğan,
1996, s.v). Öğrenciyi merkeze almak ve ders sırasında öğrenciyi daha fazla etken
pozisyona taĢımak, bu çalıĢmaların odak noktasını oluĢturmaktadır. Çünkü ancak bu
Ģekilde sağlıklı bir öğrenme gerçekleĢecek ve bilginin kullanıĢlılığı ve kalıcılığı tam olarak
sağlanmıĢ olacaktır.
Yapılan çalıĢmalar neticesinde ulaĢılan hususlardan bir tanesi ise edebi metinlerin öğretime
olan olumlu katkısıdır. Yazınsal metinler, bir toplumun kültürünü, tarihini, duygu ve
düĢüncelerini, dilini ve aynı zamanda bu dilin kullanılıĢ Ģeklini yansıtmaktadır (Uyanık ve
Uslu, 2013). Yazınsal metinlerin bu gibi yönlerinde istifade etmek adına çalıĢmalar
yapılmaktadır. Yazınsal metinler aracılığıyla kalıcı öğrenmenin de gerçekleĢebileceği ve
öğrencinin ihtiyaç duyduğu güdülemenin de sağlanabileceği düĢünülmektedir.
Yabancı dil öğretiminde gerek kelime dağarcığını geliĢtirmek, gerekse de öğrencinin dilin
yapısal bütünlüğünü daha doğru görmesini sağlamak adına yazınsal metin eĢliğinde ders
iĢlenmektedir. Günlük diyalogların öğrenilmesi ve yeni öğrenilen kelimelerin cümle
içindeki konumunu doğru tespit edebilmek adına fayda sağlayan bu çalıĢma, öğrencinin
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yabancı dile güdülenmesine de katkı sağlamaktadır. Metin eĢliğinde yapılan yabancı dil
öğretimi öğrenciyi daha aktif kılacak ve iç motivasyonunun sağlanması adına katma değer
oluĢturacaktır.
Geleneksel dil öğretiminde kullanılan metinler, anlık üretilen, kurmaca ve öğrencinin dil
bilincine çok da katkı sağlamayacak cümlelerden oluĢmaktadır. Bu durum da öğrencinin
derse adapte olmasını güçleĢtirmekte ve algısını zayıflatmaktadır. Son dönemlerde yapılan
çalıĢmalar ve araĢtırmalar, ders sırasında kullanılan bu metinlerin edebi değeri yüksek
eserlerden derlenmesinde çokça fayda olduğunu ortaya koymaktadır. Dilin tüm
zenginliklerini yansıtan örnek yazarların yapıtlarından seçilecek cümleler, öğrenci için
daha uygun olacaktır.
Hedef dilde yazılmıĢ edebi bir eserden alınacak örnek cümlenin, öğrenci açısından son
derece besleyici ve motive edici olduğu aĢikârdır. Edebi eserlerin aynı zamanda otantik
motifler de barındırıyor olması, öğrenciye dil ile beraber aynı zamanda hedef dilin
kültürünün de kapılarını aralamaktadır. Edebi eserler, genel eğitimsel değerlere de sahip
olmasının bir yansıması olarak, öğrenciye bilinç kazandırmaktadır.
Edebi bir eserin yapısal bütünlüğü ve kavrayıcılığı, tam öğrenme açısından itici bir güç
olmaktadır. Öğrencinin yorum yetisini geliĢtirmekle kalmayıp, aynı zamanda hoĢ vakit
geçirmesine fırsat verecek ve yeni öğreneceği yabancı dili eğlenerek öğrenmesini
sağlayacaktır. Bu yönü itibariyle de kurmaca bir metin çalıĢmasından ziyade, edebi bir
eserle yapılacak çalıĢma, en üst düzeyde istifade edilebilecek bir dil becerisi kazanımına
zemin oluĢturacaktır (Lazar’dan aktaran Cibaroğlulları. 2007, s. xiv).
Edebi eserlerin dil öğretiminde kullanılma oranı her geçen yıl artarak devam etmektedir.
Birbirinden ayrılması asla mümkün görünmeyen dil ve edebiyatın bu ahenkli birlikteliğinin
etkisi, öğrenciler kadar öğretmenleri de etkilemekte, öğretim model ve tekniklerinin bu
çerçevede güncellenme zaruretini ortaya çıkmaktadır. EriĢek ve Yücel (2002) dil
öğretiminde eski ve yeni

yönelimleri karĢılaĢtırırken yaĢanan serüveni,

yazın

otoritelerinden geniĢ metin sunumuna, öğrencinin nesne oluĢundan özne oluĢuna, yazar
bakıĢ açısından alılmama bakıĢ açısına, zaman bağımsızlığından zaman bağımlılığına
yapılan bir yolculuk olarak tanımlar.
Dil öğretiminde yaĢanan bu değiĢimle beraber kısa hikâyeler, romanlar, Ģiirler, öyküler ve
denemeler dil öğretiminde sıkça müracaat edilen kaynaklar durumuna gelmektedir. Bu da,
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doğal olarak, bu alanda yapılan akademik çalıĢmalara yansıtmakta, bu vesileyle yapılan
makale ve tez çalıĢmalarının daha farklı örnek çalıĢmalar üretmesine ve dil öğretiminde
kullanılacak materyalleri artırmasına vesile olmaktadır.
Dillerin genel yönelimleri ve çözüm arayıĢları adına ifade edilen bu konular çerçevesinde,
ülkemizde de benzer uygulamalar ortaya konulmaktadır. Yalnız ne var ki, odak noktayı
oluĢturan diller genel anlamda batı dilleri olmaktadır. Gerek ülke politikaları, gerekse de
öğrenim kolaylığı açılarından düĢünüldüğünde bu tespitin son derece yerinde olduğu
düĢünülebilir. Zira Ġngilizce, bilim dilinin %70’ini, haberleĢme dilinin %80’ini, internet
dilinin ise %90’ını tek baĢına sağlamaktadır (Cibaroğulları, 2007, s. xiii). Yabancı dil
öğretimi söz konusu olduğu zaman bu gerekçeler sebebiyle özelde Ġngilizce, genelde ise
batı dilleri bir kademe daha önde zikredilmekte, yapılan araĢtırmaların ve çalıĢmaların
doğal yönünü oluĢturmaktadır. Söz konusu araĢtırmaların örneklemini ve yönünü
genellikle Avrupa dillerinin oluĢturduğu, buna karĢın özellikle Arapça örneklemlerinin
sayısının yok denilecek bir ölçüde yetersiz olduğu bir gerçektir. ( Suçin, 2007, s. 16).
Yakın zamana kadar batı dilleriyle mukayese edildiğinde, öğretilmesi sırasında daha fazla
engelin olduğu varsayılan Arapça, potansiyeli oldukça fazla olmasına rağmen, talep
görememekteydi. Özellikle öğretimde kullanılan metot ve teknikler, bir yabancı dil olarak
Arapça’nın öğretimine uygun görülmemektedir (Doğan, 1996. s.v). Bu durum öğrencilerin
dile hâkimiyetlerini geciktirmekte, öğrenme güçlüklerinin ortaya çıkmasına sebep olmakta
ve Arapça öğrenmek isteyen bireylerin arzularını gerçekleĢtirememesine zemin
hazırlamaktadır.
Ġfade edilen olumsuzluklar sebebiyle hak ettiği ilgiden mahrum olan Arapça, özellikle son
yıllarda gerek lisans öğrencilerinin sayısı, gerekse akademik alanda yapılan araĢtırmalar ve
çalıĢmalar sebebiyle varlığını ciddi olarak hissettirmeye baĢlamıĢ, özellikle doğu dillerinin
parlayan yıldızlarından birisi olmuĢtur.
Özelde Arapça, genelde ise bütün dillerin öğretimi sırasında yaĢanabilecek muhtemel
zorluklar olduğu genel kabul görmüĢ hususlardandır. YaĢanan bu zorluklar bazen öğrenci
kaynaklı

olurken,

bazen

de

öğretim

model

ve

tekniğinin

uygunsuzluğundan

kaynaklanmaktadır. Bir taraftan öğrencinin güdülenmesini eksiksiz olarak sağlamak, diğer
bir taraftan da model ve tekniği uygun olarak tespit etmek, öğrenme iĢlemini baĢarıya
taĢıyacaktır.
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1.1. Problem Durumu
AraĢtırmanın problem durumunu, Necîb Mahfûz’un Sembolik Romanlarından 6 tanesinde
yer alan diyalog cümlelerinin incelenmesi ve Arapça öğrenen bir öğrenciye günlük
kullanımda ne Ģekilde fayda sağlayacağının tespiti oluĢturmaktadır.
Edebi eserlerde yer alan diyalog cümleleri, dilin günlük kullanımına çok yakındır. Gün
içinde çarĢıda, hastanede, okulda, dost muhabbetinde, kısacası günlük hayatı kuĢatan
herhangi bir yerde kullanılası muhtemel cümleleri içermektedir. Bu kullanımlardan
mutlaka öğretime yönelik de istifade edilmesi gerekmektedir. Çünkü sosyal hayatın içinde
yer alabilecek diyalogların, kurmaca metinlerden ziyade, bizzat o dilin konuĢulduğu kültür
vesilesiyle öğrenilmesi daha isabetli olacaktır. Kültürün yansımalarının da en kolay
bulunabileceği mecra olarak edebiyatı görmek mümkündür.
Bu doğrultuda yapılan son dönem akademik çalıĢmalarda edebi eserlerden yabancı dil
öğretiminde ne Ģekilde istifade edilebileceği, günlük pratik kullanımına dönük
örneklemlerden ne Ģekilde fayda sağlanacağı üzerinde çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu tezin
de problem durumunu Necîb Mahfûz’un ilgili romanlarında yer alan diyalog cümleleri
oluĢturmakta, öğretim sırasında onlardan ne Ģekilde istifade edilebileceği sorusu
araĢtırılmaktadır.

1.2. Araştırmanın Amacı
Bu çalıĢma, “Edebi eserlerin dil öğretimine ne Ģekilde fayda sağlayacağı” sorusundan
hareketle, edebi eserlerde yer alan diyalog cümleleri günlük konuĢma diline örnek olarak
göstermek ve pratik günlük ifadeleri edebi eserin de güdülemesiyle kalıcı hale getirmek
sebebiyle yapılmıĢtır. Böylece yapılan çalıĢma edebiyat ile dil öğretimi arasında daha sıkı
ve birbiriyle ilintili bir alaka oluĢmasını sağlamak, öğrencilerin dil öğrenirken odaklanma
sorunu yaĢamamalarına ve edebiyata ilgi duyarak hedeflerine ulaĢmalarına yardımcı olmak
adına kaleme alınmıĢtır.
AraĢtırmanın IV. bölümünde Necîb Mahfûz kısaca tanıtılmıĢ, edebi kiĢiliği hakkında bilgi
verilmiĢtir. Yazarın edebi altyapısı ortaya konulmuĢ, hayatından kesitler ifade edilmiĢ ve
kendisini özellikli kılan hususlara iĢaret edilmiĢtir. Bu Ģekilde kaleme aldığı eserler ile
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yazar arasında bir bağ kurulması kolaylaĢtırılmıĢtır. Bu, beraberinde yazarın eserlerinde
ortaya koyduğu kültürel altyapının da daha kolay anlaĢılmasına fırsat vermiĢtir.
Edebiyat ve dil öğretimi arasındaki bağlantı da ayrıca ifade edilmiĢtir. Edebi eserlerin dil
öğretimine sağladığı faydalar tespit edilmiĢ ve seçilen örneklerle konu pekiĢtirilmiĢtir.
Diyaloglar bütünüyle değerlendirilmemiĢ, belli baĢlıklar halinde toparlanabilecek ve
günlük hayatta en fazla kullanılabilecek cümleler seçilmiĢtir.
Bu çalıĢma ile yapılmak istenen Ģey, dil öğretimini daha etkin hale getirmek, kalıcılığını
sağlamak, dil öğretimi ile edebiyatı ve kültürü arasında sarsılmaz bir alaka olduğuna vurgu
yapmak, öğrencinin güdülenmesine katkıda bulunmak ve öğretim sürecini eğlenceli hale
getirmektir. Bunu yaparken de kurmaca metinlerden mümkün olduğu kadar uzak kalıp,
bizzat kültürün de bulunabileceği, en doğal ve en faydalı kullanımlara ulaĢabilecek edebi
eserlerden istifade edilmiĢ olacaktır.

1.3. Araştırmanın Önemi
Özellikle çağdaĢı olan dillerin çokça araĢtırılması, yeni öğretim tekniklerinin defalarca ve
farklı formatlarda değerlendirilmiĢ olmasına rağmen, Arapça bu araĢtırmalardan ve
çalıĢmalardan yoksundur. Ortaya konulan öğretim teknikeri, zihin algıları modern yapıya
uygun bir Ģekilde değiĢen öğrenci profiline hitap edememekte, oluĢan ihtiyacı
giderememektedir. YanlıĢ metot uygulaması sebebiyle amacına ulaĢamayan birey
açısından Arapça öğrenimi isteğine ket vurulmakta, bir dil serüveni daha baĢlamadan
bitmektedir.
Arapça, gerek alfabe farklılığı, gerekse dil öğretim yöntem ve metotlarının kendisine çok
da

fazla

uyarlanmamıĢ

olması

sebebiyle

öğrenimi

sırasında

birçok

sorunla

karĢılaĢılmaktadır. Bu sebepten dolayı bu çalıĢma diyalog cümleler üzerinde odaklanmıĢ
ve diyalog cümlelerinin dil öğretiminde kullanılıĢını irdelemiĢtir.
AraĢtırma modern döneme ait olması ve modern bir konu çerçevesinde odak noktası
oluĢturması sebebiyle Modern Arap Edebiyatı muhatap alınmıĢtır. Modern Arap
Edebiyatı’nın tartıĢmasız öncü yazarlarından ise Necîb Mahfûz’un Sembolik Romanları
seçilmiĢtir.
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Necîb Mahfûz, son dönem Arap Edebiyatına yön vermiĢ, çokça eserinin yanında birçok
ülkeden genç edebiyatçıya ilham kaynağı olmuĢ, bir edebiyat eleĢtirmeninin ifadesiyle
“Necîb Mahfûz’u kazanmıĢ olan Nobel’i” Arap dünyasına hediye etmiĢ, son devrin
kilometre taĢı olabilecek derecede öneme sahip bir Ģahsiyetidir. Arap dünyasının çok
önemli sayılabilecek bir döneminde yaĢamıĢ, birçok önemli olaya çağdaĢlık yapmasının
yanı sıra, böyle hassas bir dönemde verilemeyecek kadar çok sayıda eser vermeyi
baĢarmıĢtır.
Arapça öğretimi sırasında mutlaka cümleye ihtiyaç duyulacağı ve öğretimde kullanılan
cümlenin de sadece bir cümle olmasının ötesinde kültürü de yansıtması gerektiği göz
önünde bulundurulursa, Necîb Mahfûz’un bu eserleri beklenenin de üzerinde bir fayda
sağlayacaktır.
Kendisi de dilin bir ürünü olan edebiyatın dil öğretimine katkı sağlaması, dil öğretimine
çok farklı bir boyut kazandıracaktır. Dilin edebiyat ile öğrenilmesi, öğrencinin bütünü
görmesini sağlayacaktır. Daha önce sadece kalıp olarak dil bilgisine sahip olan öğrenci,
edebiyat ile beraber dilin mantığına da yaklaĢmıĢ olacaktır. Bu çerçevede ufku açılan
öğrenci, dil ile beraber kültürü de özümseyecek, dolayısıyla dilin konuĢulduğu toplumu ve
toplumun bütün kodlarını öğrenmiĢ olacaktır.

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu çalıĢma, edebi eserlerin kompozisyon gücünden, kültür varlığından ve söz kalitesinden
istifade ederek dil öğrenimini kalıcı, faydalı, eğlenceli ve kaliteli hale getirmek maksadıyla
yapılmıĢtır.
Edebi eserler sadece roman alanında değil, hikâye, eleĢtiri, Ģiir, deneme ve birçok daha
farklı alanda verilmesine rağmen bu çalıĢmanın konusu sadece roman olmuĢtur.
ÇalıĢmaya konu olabilecek birçok yazar olmasına rağmen sadece Necîb Mahfûz çalıĢılmıĢ
ve Necîb Mahfûz’un da sadece Sembolik Romanlarının örnek olabilecek diyaloglarından
eleme yapılarak sınırlı sayıda diyalog üzerinde çalıĢılmıĢtır.
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1.5. Araştırmanın Varsayımları
Nobel Edebiyat Ödülü alabilmiĢ ilk ve tek Arap edebiyatçı olan Necîb Mahfûz’un
Sembolik Romanlarının Arapça’ya dair yeteri düzeyde kültür, dil bilgisi ve dil öğretimine
güdüleyici özellik barındırdığı, bununla beraber Arapça öğretiminde öğrencinin dile
hâkimiyetini artıracağı varsayılmaktadır.

1.6. İlgili Araştırmalar
“Edebi Eserlerin Dil Öğretiminde Kullanımı” genel konusu içerisinde daha önce de birçok
çalıĢma yapılmıĢtır. Bu araĢtırmaların bir kısmı genel olarak edebiyatın dil öğretimine
etkisini araĢtırırken, bir kısmı da bizzat belli bir yazarın veya belli bir eserin dil öğretimine
etkisini konu edinmiĢtir.
Yapılan araĢtırmaların büyük bir kısmı Arapça dıĢında diğer dillerde yapılmıĢtır. Özellikle
batı dilleri kapsamında yapılmıĢ olan ilgili araĢtırmalar, ciddi bir oran oluĢturmaktadır.
Doğu dilleri konu olduğu zaman ne yazık ki kıyaslanmayacak derecede az çalıĢma
bulunmaktadır.
Daha önce Arapça öğretimini baĢta olmak üzere bu konu özelinde kaleme alınan bütün
çalıĢmaların temel odak noktasında, dil öğretimini daha etkin hale getirmek bulunmaktadır.
Bir defa öğrenilip ardından unutulan veya konuĢulmadıkça yok olmaya yüz tutan bir dil
öğreniminde kurtulup, dili kültürüyle beraber kalıcı hale getirmek, Ģüphesiz etkili bir dil
öğretimiyle gerçekleĢecektir.
Yapılan araĢtırmalarla beraber özellikle dikkat edilen husus ise öğrencinin edilgen
konumdan etken konuma doğru çekilmeye çalıĢılması ve odak noktasına öğrencinin
konumlandırılması olmaktadır. Öğrenci dil öğretiminin nesnesi değil, öznesi olmalıdır
tespiti, hemen hemen bütün çalıĢmaların son cümlesini oluĢturmaktadır. Öğrenci merkezli
oluĢturulan bir dil öğretiminin, öğrenciyi daha özgür kılacağına, hedef dile ait bütün
özellikli notalarına ulaĢmasını sağlayacağına iĢaret edilmiĢtir. Dört temel dil beceri
arasında zikredilen konuĢma becerisinin bütünüyle öğrenilebilmesi, Ģüphesiz öğrenci
merkezli bir çalıĢma ile tamamlanabilecektir.
Hedef dilin mensubu olduğu kültürün de öğrenilebilmesi, etkin dil öğretiminin bir diğer
özellikli hususlarındandır. Dil öğretimini kültürden bağımsız düĢünmenin mümkün
11

olmayacağı kanaati son yıllarda yapılan çalıĢmalarla ortaya konulan sonuçlardandır. Dil
kültürün bir parçası olarak kabul edilir. Bu bütünün parçalanmasının ve irtibatsız hale
getirilmesinin, herhangi bir parçadan beklenen verimin elde edilmesini engelleyeceği tezi,
genel olarak kabul gören bir kanaattir.
Edebiyatın dil öğretimine kazandırdığı faydalar ifade edilirken, öğrenci motivasyonunu
yükseltmesi de ayrıca ortaya konulmaktadır. Dil öğrenmesi beraberinde öğrencinin
eğlenceli vakit geçirmesine de fırsat sağlanması vurgulanmaktadır. Bu durumun
güdülenmeyi artırdığına ve bilginin kalıcı hale getirilmesine yardımcı olduğuna iĢaret
edilmektedir.
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BÖLÜM II

YÖNTEM

2.1

Araştırmanın Modeli

Bu çalıĢma, model olarak nitel bir araĢtırma özelliği barındırmaktadır. ÇalıĢma, konuyla
alakalı metinlerin toplanması ve diyalogların konu bazlı tasnifi Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.

2.2

Evren ve Örneklem

AraĢtırmanın evrenini, yabancı dil öğretimini daha kalıcı kılmak, etkileyiciliğini artırmaya
yardımcı olmak ve gerekli güdülemeye zemin hazırlamak adına günlük kullanımlara örnek
teĢkil etmesi için bir edebi eserin diyalog cümlelerinden istifade etmek oluĢturmaktadır.
AraĢtırmanın örneklemini ise, gerek almıĢ olduğu Nobel Edebiyat ödülü sebebiyle, gerekse
kaleme aldığı eserlerin güçlü dil yapısı sebebiyle Arap dünyası açısından edebi birikimi
takdir edilen ve örnek alınan, yaĢadığı dönemde derin izler bırakmıĢ olan Necip Mahfuz’un
Sembolik Dönem eserlerinde yer alan diyaloglar oluĢturmaktadır.

2.3

Verilerin Toplanması

Veriler, ilgili dönemde kaleme alınan eserlerin temini Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca
edebiyatın dil öğretimine etkisi araĢtırılırken de geniĢ bir literatür taraması yapılmıĢtır.
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2.4

Verilerin Analizi

Öncelikle dil öğretim yöntemleri hakkında genel bilgiler vermek maksadıyla ayrı bir
bölüm oluĢturulmuĢtur. Her bir yöntem ayrıca detaylandırılmıĢtır. Edebi eserlerin dil
öğretimine sağlayacağı faydaların ifade edilmesi için de ayrı bir bölüm oluĢturulmuĢ ve
gerekçeleriyle beraber konu detaylandırılmıĢtır. Necîb Mahfûz’un hayatı genel hatlarıyla
ifade edilmiĢ, “Sembolik Romanlar’ının” kaleme alındığı zaman aralığının özellikleri
ortaya konulmuĢtur. Son olarak da seçilen diyalog cümleleri, genel olarak kullanım yer ve
zamanlarına göre tasnife tabi tutulmuĢ, veri analizi tamamlanmıĢtır.
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BÖLÜM III

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLERİN ÖNEMİ

Yabancı dil öğretiminin, insanlık tarihi kadar eski olduğu bir gerçektir. Nasıl ve ne Ģekilde
baĢladığı ve geliĢtiği konuları yakın döneme kadar kesin olmasa da günümüzde bu konuda
herhangi bir zorluktan bahsetmek oldukça güçtür. Özellikle günümüzde yabancı dilin etkin
bir Ģekilde öğretilmesi için yeni yöntem ve metot arayıĢı sürekli güncellenmektedir. Bu
Ģekilde yabancı dil öğretiminin daha verimli, kalıcı ve zevkli hale getirileceği kabul
edilmektedir.
Yeni yöntem ve metot arayıĢları kapsamında fayda sağlayacağı öngörülen bir diğer unsur
da edebi metinlerdir. Hayatın her alanını kapsayan, insanın olduğu her yerde mutlaka var
olduğu öngörülen edebiyat, Ģüphesiz dil öğretiminde de en özellikli kaynak durumunda
olmaktadır.
Kendi varlığını oluĢturmaya ve sürekli eser vermeye çalıĢan edebiyat, Ģüphesiz ki ait
olduğu dilin en derin ve en özellikli yönlerini kullanmaktadır. Kendini ifade ederken
olduğu gibi, anlaĢılmaya çalıĢırken de içinde bulunduğu dilden bağımsız olarak bir Ģey
yapmaya çalıĢmamaktadır. Bu kadar iç içe bulunan dil ve edebiyat, birbirlerinin varlığını
kendilerini ifade etmek için kullandıkları gibi, bir diğerinin öğretimini etkin kılma
hususunda da aynı iĢlevselliği göstermektedir.
Yakın döneme kadar dil öğretimi ve edebiyatın bir arada ve birbirlerinin tanımlanmasına
iliĢkin kullanımının, dikkate değer boyutlara ulaĢmadığı görülmüĢtür. Uygulanması halinde
çok büyük faydaların ortaya çıkabileceği bu birliktelik, yakın dönemde yapılan çeĢitli
çalıĢmalar vasıtasıyla yavaĢ yavaĢ geliĢme göstermektedir. Dil öğretiminin bu vesileyle

15

daha kalıcı ve etkili olduğunun gözlemlenmesi, konu üzerinde yapılan araĢtırmaların
boyutunu daha da artırmıĢ ve bu alana yoğunlaĢan çalıĢmaları daha da çeĢitlendirmiĢtir.
Yabancı dil öğretiminde, birbirinden kopuk ve farklı kompozisyonlara ait cümlelerin
birbiri ardınca öğretiminin tek baĢına bir fayda sağlayabileceği düĢüncesi kabul
görmemektedir. Böylelikle öğretimde kullanılan malzemenin öğrenci zihninde belli bir
sabite oluĢturmayacağı gibi, kopuk ve eksik bir öğrenme gerçekleĢmiĢ olacaktır.
Tam öğrenmenin gerçekleĢebilmesi için, anlatılan konunun kullanılan materyalle bir
bütünlük arz etmesi, sunum Ģeklinin doğru tespit edilmesi gibi birçok farklı konunun da
netleĢmesi gerekmektedir.
Dil öğrenme, sözlü ve yazılı metinler ekseninde gerçekleĢen dinleme, konuĢma, okuma ve
yazma yetilerinin birbirleriyle irtibatlı olarak vücut bulması ile gerçekleĢmelidir.
(Krumm’dan aktaran Ünal. 2005) Dil öğrenmeden bahsetmeksizin, en yalın ve basit
halinde dahi iletiĢimin gerçekleĢmesi sırasında dil kullanımı, belirli olan bağlamların
günlük hayatta sürekli kullanımı Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Normal bir metinselliğe,
iletiĢim aĢamasında dahi bu kadar ihtiyaç duyulurken, mevcut bu eksikliği edebi metinler
yardımıyla çok daha tabii olarak doldurabilmek mümkün olacaktır.
Daha önce kullanılan öğretim yöntemleri sırasında edebi metinler, faydası keĢfedilememiĢ
bir malzeme olarak bir kenarda durmaktadır. Ġlerleyen süreçle ve kullanılan yöntemlerle
beraber sınıf içi iletiĢimin sağlanması ve etkin öğrenmenin gerçekleĢebilmesi için elde
edilmesi gereken faydanın, edebi metinlerin doğasında bulunduğu tespit edilmiĢtir. (Ünal,
2005)
Bu noktada ortaya çıkabileceği tahmin edilen fayda, öğrencilerin edebi metinlerden
hareketle, iç dünyaları ile içinde yaĢadıkları dünyanın iliĢkilendirilmesinin sağlanabilmesi
ve dil becerilerinin doğal yollarla geliĢtirilmesinin temin edilmesidir.
Takip eden dönemlerde ise edebi metinlerin daha farklı bir faydası olarak sınıf ortamına
farklı kültürlerin taĢınması ve sentez haline getirilmesi de ortaya çıkmıĢtır. Böylelikle
öğrencinin dil becerilerini geliĢtirmesine eĢ zamanlı olarak öğrendiği dilin içinde
bulunduğu ve izlerini taĢıdığı kültürü öğrenmesi ve tanıması da eklemlenmiĢtir.
Bu

bakımdan

“Öğrenilen dilin amaca yönelik hizmet verebilmesi ve kalıcı

olabilmesi için izlenen yollar ve kullanılan materyallerin seçimi önemlidir. Edebiyat
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dillerin vazgeçilmezidir. Bu nedenle yabancı dil öğretiminde edebi materyallerin (hikâye,
masal, tiyatro, fabl, Ģiir, kısa öykü, anı, deneme, mizah, karikatür, fıkra vb.) kullanımı çok
önemlidir.” (Medni, 2010, s. 5).
Edebi eserlerin zannedildiği ölçüde öğretimde faydası olmadığını savunan görüĢler de
zamanla ortaya çıkmıĢtır. Bu kanaate sebep olan husus ise, daha çok günlük hayatta ihtiyaç
duyulan bazı diyalogların ve basit ifadelerin bir edebi eserle pek ilgisinin bulunmaması
varsayımıdır. Bu noktada verilen en somut ve basit örnek ise metro istasyonudur. Bir metro
istasyonunda yön bulmaya çalıĢan bir kiĢiye edebi eserin ne ölçüde fayda sağlayacağı
sorusu, akıllara edebi eserlerin zannedildiği kadar dil öğretimine fayda sağlamayacağı
kanaatini getirmektedir (Ünal, 2005).
Edebi eserlerin dil öğretimine sağladığı veya sağlayamadığı faydalar konusunda daha
birçok örneklem ve görüĢ bulunmaktadır. Edebiyattan olumlu olarak faydalanılacağını
düĢünen eğitimcilerin öngördükleri faydalar ise daha çok edebiyatın yapısından
kaynaklanmaktadır. Edebiyatın okuyucu üzerinde bıraktığı tesir sebebiyle, okuyucuyu dilin
büyüleyici etkisine bağlaması önemli bir fayda olarak görülmektedir. Bu sayede okur ile
bir irtibat kurulmuĢ ve diyalog ortamı sağlanmıĢ olacaktır. Ortaya çıkan fayda ise,
oluĢturacağı doğal iletiĢim ortamı sayesinde kiĢiyi metne ve dile bağlayacaktır. Normal
ders kitaplarında mevcut bulunan, her açıdan yapmacık ve parçalı olan diyaloglarda
yakalanamayacak

sıcaklığın,

edebi

eserlerde

doğal

olarak

sağlanabildiği

kabul

edilmektedir.
Konuya genel olarak bakıldığında ise karĢımıza çıkan tablo, öğrenciyi derse motive etme,
öğrencinin mevcut olan ilgisini tek merkezde ve ders içeriğinde toplama, doğal iletiĢim
ortamı oluĢturma gibi hususlar sebebiyle edebi eserlerin dil öğretimine fayda sağladığı
kabul edilmektedir.
Arapça öğretimi, çok kadim bir geçmiĢe dayanmaktadır. Bilinen en eski öğretimin, yazılı
olmaktan ziyade daha çok sözlü öğretim yoluyla gerçekleĢmiĢ olduğu kabul edilmektedir.
Özellikle Ġslam öncesi toplumlar dikkate alındığında, gerek kültür aktarımının gerekse de
dil öğretiminin genellikle sözlü olarak gerçekleĢtiği karĢımıza çıkmaktadır.
Arap toplumlarındaki dil öğretimi uygulamaları incelendiğinde, dünyaya geldikten sonra
çocukların ilk yıllarından itibaren belli bir olgunluğa ulaĢıncaya kadar çöle gönderildikleri
görülmektedir. Bu Ģekilde dilini ve kültürünü daha doğru öğrenmesi amaçlanmaktadır.
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Nitekim çölde yaĢayan bedevi Arapların, dil ve kültüre dair ne kadar bilgileri varsa,
bozulmamıĢ ve değiĢmemiĢ bilgi kaynağına sahip oldukları kabul edilmektedir.
Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus ise, dil öğretiminin eskiden de dil dıĢında
baĢka bir Ģey ile iliĢkilendirilerek gerçekleĢtiriliyor olduğudur. Eski dönemlerde de dil ve
kültürün, dolayısıyla yaĢam biçiminin ve dolayısıyla edebiyatın son derece birbiriyle
alakalı ve iç içe geçmiĢ durumda değerlendirildiği görülmektedir.
ġüphesiz dil, var olanı veya var olma ihtimali üzerinde düĢünüleni konuĢmakta ve
malzemesini bu Ģekilde oluĢturmaktadır. Dilin bunun dıĢında bir Ģeyi konuĢması mümkün
değildir. Dolayısıyla malzemesini yaĢamdan alan, insanın sosyal hayatıyla ilintili olan
hususları bir Ģekilde malzeme haline getiren dilin, sosyal hayatla olan alakası tahmin
edilenin çok daha ötesinde yer almaktadır.
Hammaddesini sosyal hayatın verileriyle oluĢturan dilin öğretimini, yine hammaddesi ile
doğru orantılı bir usul ve yöntem kolaylaĢtıracaktır. Sosyal hayattan verilen örneklerin,
günlük insan hayatından sunulan nispeten daha canlı manzaraların, insanla daha alakalı ve
içten olduğu hemen tespit edilecektir. Ġnsanla çok daha alakalı örnekler, daha fazla tercih
edilecek ve öğrenciye daha sıcak gelecektir. Çünkü dil öğretimi ancak bu Ģekilde daha
kalıcı olacak ve öğrenen kiĢiye daha fazla fayda sağlayacaktır.
Öte yandan edebiyat, hayatın her noktasında olması sebebiyle son derece iĢlevsel bir
alandır. Bu yönü itibariyle, yaĢamın bütün renklerine içeriğinde yer vermekte, bir insan
açısından dikkate değer ne varsa hepsini bir mozaik gibi bünyesinde eritmektedir.
Edebiyat sadece bugünü yansıtmamaktadır. ÇeĢitli motifleri sayesinde, daha önce var
olmuĢ toplumların sosyal hayata katmıĢ oldukları farkındalıklara da ayna tutmaktadır.
Toplumların sevinç ve hüzün ifadelerini, bunları belirtme Ģekillerini, kaygı ve umut
besledikleri zamanların özelliklerini, bunları iĢleyen edebi metinleri, medeniyetlere ıĢık
tutarak ve adeta toplumun hafızasını oluĢturarak son derece önemli bir görev ifa
etmektedir.
ĠletiĢim, sözlü ve yazılı bütün aktarımların algılandığı ve karĢılık verildiği aktif bir süreçtir
(Çakır’dan aktaran Doğan 1996.)
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BÖLÜM IV

SEMBOLİK ROMANLAR VE DİYALOGLARIN KULLANIMI

4.1. Necîb Mahfûz’un Hayatı
Arap edebiyatına Nobel Ödülü kazandıran ve Türk asıllı olduğu ifade edilen (Yıldız, 1998,
s. 22) yazar Necîb Mahfûz, 11 Aralık 1911 tarihinde Kahire’nin el-Cemâliyye Ģehrinde
doğmuĢtur (Yıldız, 1992, s. 2). BeĢ çocuklu ve orta gelir grubuna ait bir ailenin ortanca
oğlu olan Necîb Mahfûz, çocuk yaĢlarda epilepsi hastalığına yakalanmıĢtır.
Gençlik çağlarına geldiğinde ölen babasının ve evlenen kardeĢlerinin yokluğu neticesinde
annesiyle yalnız kalmıĢtır. Gençlik yıllarının geçtiği el-Abbâsiyye semti, doğum yeri olan
el-Cemâliyye kenti ile beraber Necîb Mahfûz’un romanlarının tartıĢmasız mekânları
olmuĢtur (Yıldız, 1992, s. 2).
Ġlkokul ve ortaokul eğitimini el-Abbâsiyye kentinde alan Necîb Mahfûz, üniversite eğitimi
için Kahire’ye taĢınmıĢtır. 1934 yılında Kahire Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun
olduktan sonra 1939 yılına kadar aynı üniversitede sekreter olarak çalıĢmıĢtır. 1939 yılında
Vakıflar Bakanlığı’nda çalıĢmaya baĢlayan Mahfûz, 1954 yılında Kültür Bakanlığı’na
geçerek Sinema Eserleri Ġnceleme Dairesi BaĢkanı olmuĢtur. Daha sonra aynı bakanlıkta
Sinemadan Sorumlu MüsteĢar olarak görev almıĢ ve emekli oluncaya kadar aynı görevi
sürdürmüĢtür (Yıldız, 1998, s. 22).
Üniversite 3. sınıfta bulunduğu sırada edebiyata ilgi duymaya baĢlamıĢtır. Edebiyat ve
Felsefe eğitimini beraber okumaya niyetlenmiĢ fakat bunun mümkün olmadığını öğrenince
edebiyat ilgisini ertelemeyi tercih etmiĢtir (Gündüz, 2008, s. 8). Felsefe alanında yüksek
lisans yaptığı sırada edebiyat çalıĢmasını artık daha fazla ertelememesi gerektiğini
düĢünmüĢ, 1936 yılından sonra tamamen edebi çalıĢmalara odaklanmıĢtır. Kısmen edebi
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çalıĢmaları, kısmen de maddi sebeplerden dolayı 43 yaĢında evlenebilmiĢ, evliliğinden
Ümmü Gülsüm ve AiĢe adında iki kız çocuğu dünyaya gelmiĢtir (Gündüz, 2008, s. 10).
Üniversitede okuduğu felsefe bölümünden daha fazla edebiyata olan ilgisi ile tanınmıĢ ve
bu alanda verdiği eserlerle ün kazanmıĢtır. El-Ehrâm gazetesinde yaptığı köĢe yazarlığının
yanında birçok hikâye ve roman kaleme almıĢtır. Gerek ulusal, gerekse uluslararası boyutta
birçok ödül almıĢtır. Ödüllerin en önemlisi Ģüphesiz ki 13 Ekim 1988 yılında almıĢ olduğu
Nobel Edebiyat Ödülü’dür. Bu ödülü sadece Ģahsına değil, Mısır’a, bütün Araplara ve
bütün Arap edebiyatına ait görmektedir (Bardakçı, 1988, s. 5).
70 yıla yakın edebi hayatında 34 roman ve yaklaĢık olarak 350 dolaylarında hikâye kaleme
almıĢtır. Eserlerinin genel olarak konusu Kahire’nin tarihi mahallelerinde geçmekte ve
modern hayat ile geleneksel hayat arasında sürekli değiĢen insan karakterlerini
iĢlemektedir.
Hayatını edebiyata adayan ve Nobel Ödülü’nü almak için bile terk etmediği Kahire’de
hayatına devam eden Necîb Mahfûz, 14 Ekim 1994 tarihinde Nil kenarında yürüyüĢ
yaparken bir bıçaklı saldırıya uğramıĢ, bu saldırının neticesinde ağır yaralanmıĢtır (Yıldız,
1998, s. 23). Geçirdiği bir dizi cerrahi müdahalenin ardından hayata tutunabilmiĢ fakat sağ
tarafı tamamen felç olmuĢtur. Bu olaydan sonra gittikçe artan sağlık sorunları sebebiyle, 95
yaĢındayken, 30 Ağustos 2006 günü, hayatını geçirdiği Kahire’de hayata gözlerini
yummuĢtur.

4.2. Edebi Hayatı ve Sembolik Dönem
Necîb Mahfûz, evlerinde Kur’an ve Hadîs Ġsa b. HiĢâm dıĢında kitap bulunmayan sade bir
ailede yetiĢmiĢtir. Küçük yaĢlardan itibaren okumaya ve yazmaya oldukça merak sarmıĢ, o
yıllarda özellikle Mustafa Lutfî el-Menfalûtî’nin eserlerini büyük bir beğeni ile takip
etmiĢtir (NakkaĢ’dan aktaran Ersöz, 2014, s. 79). Felsefe tahsili gördüğü zamanlarda dahi
bir elinde felsefe kitabı bulunurken, diğer elinde Tevfik el-Hakîm, Tâhâ Huseyn veya
Yahya Hakkı’ya ait eserlerden biri bulunmaktadır.
Necîb Mahfûz, yazmayı yemek yemek ve su içmek gibi doğal bir ihtiyaç olarak görmekte,
bu düĢünceleri sebebiyle aile tarafından garipsenmektedir. Bu düĢünceleri, özellikle
dönemin ünlü yazarlarına olan muhabbeti sebebiyle geliĢmiĢtir. Menfalûtî ve Akkâd’dan
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oldukça etkilenmiĢ, Selâme Musa’nın kendisi üzerindeki etkisini ise özel olarak ifade
etmiĢtir (Gündüz, 2008, s. 12).
Necîb Mahfûz, yaĢanan bazı sosyal olaylar sebebiyle yazı hayatına kısa aralar vermiĢtir.
Toplumcu gerçekçi eserlerinin ardından 1952 yılında derin bir sessizliğe bürünmüĢtür. Bu
sürenin ardından eserlerinde içerik ve üslup açısından bir değiĢikliğe gitmiĢ ve gerçekleri
bütün açıklığı ile ortaya koymaktan ziyade onları bazı sembollere bağlamayı ve nispeten
daha felsefi konular üzerinde durmayı tercih etmiĢtir. Kısa bir ifadeyle ortaya koymak
gerekirse, varlığın yansımalarından ziyade, varlığın kendisi ile ilgilenmeyi tercih etmiĢtir
(Ersöz, 2014, s. 83). 1967 yılında gerçekleĢen Arap – Ġsrail savaĢı sebebiyle yazı hayatına
yeniden ara veren Necîb Mahfûz, kısa bir süre sonra tekrar yazmaya baĢlamıĢtır. Yazı
hayatına verdiği son ara 1973 yılında gerçekleĢmiĢ, verdiği bu ara bir yıl kadar sürmüĢtür.
1952 devriminin birçok eksik noktasının toplumu sıkıntıya soktuğunu düĢündüğü için 1959
yılında tekrar yazı hayatına dönmeye karar veren Necîb Mahfûz, üslup olarak bir
değiĢikliğe gitmiĢtir. Eserlerinde kullandığı üslupta yaĢanan bu değiĢikliğin sebebi olarak
da batıda ortaya çıkan yeni roman türü gösterilmiĢtir (Ersöz, 2014, s. 84). Klasik roman
üslubunun devrim sonrası Mısır toplumunu ifadede yetersiz kalacağı yönündeki
düĢünceler, Sembolik Roman’larının baĢlangıcının sebebi olarak görülmektedir.
AraĢtırmamıza konu olan Sembolik Roman’ları 1959 – 1967 yılları arasında yazılmıĢ olan
eserlerdir. Evlâdu Hâratinâ (Semtimizin Çocukları) 1959 yılında, el-Liss ve’l-Kilâb (Hırsız
ve Köpekler) 1961 yılında, es-Summân ve’l-Harîf (Kırlangıçlar ve Sonbahar) 1962 yılında,
et-Tarîk (Yol) 1963 yılında, eş-Şehhâz (Dilenci) 1965 yılında, Sersere fevka’n-Nîl (Nil
Üstünde Gevezelik) 1966 yılında, Miramar (Miramar Pansiyonu) ise 1967 yılında kaleme
alınmıĢtır.

4.3. Diyalog Cümlelerinin Örnek Kullanımları
Kelime ve cümle, dil öğretiminin temel taĢını oluĢturmaktadır. Öğrenilen dil, kelimeler ve
cümleler yardımıyla öğrenen kiĢiye aktarılabilir. Bu aktarımın en sağlıklı bir biçimde
gerçekleĢmesi, yeni dilin de sağlıklı bir Ģekilde öğrenilmesini sağlayacaktır.
Dili, mevcut mantığı ve en etkin kullanımıyla öğretebilmek en temel gayedir. Bu gayeye
matuf çözüm önerileri oluĢturmak ise öğretim açısından bir araç hükmündedir.
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Her dilin belli baĢlı kalıp ifadeleri bulunmaktadır. Kendine özgü selamlama cümleleri, sıfat
kullanımları, hitap Ģekilleri, hayret ve argo belirten cümlelerine ek olarak kimi zaman da
kalıp ifadeler barındırmaktadır. Her dilin derinlerinde saklı olan halk kullanımları ve
eĢdizim ifadeler de dillere zenginlik katmaktadır. Bu kategorilerden her bir kullanım, dilin
yapısını, özellikli durumlarını ve kapsamını gözler önüne sermektedir.
Bu bölümde Necip Mahfuz’un Sembolik Dönem’de kaleme aldığı romanlarda kullanılan
diyaloglar belli bir yapıda incelemeye tabi tutulmuĢtur. Bu inceleme sırasında kelime
gruplarına ve cümlelere, yukarıda belirtilen özelliklere sahip oluĢları çerçevesinde bir
tasnif uygulanmıĢtır. Bu tasnifle beraber, benzer özelliklere sahip olduğu düĢünülebilecek
kelimelerin ve cümlelerin, bütün benzerliklere rağmen aynı zamanda birçok farklı
kullanımlarla beraber baĢka anlamlar da kazanabildikleri gözlemlenebilecektir. Bütün bu
zenginliklerin dili yeni öğrenen kiĢiye ne kadar fayda sağlayabileceği ise, çalıĢmanın asıl
amacını oluĢturmaktadır.
Benzer ifade türleri bir arada ve anlamlarıyla beraber ortaya konulmuĢtur. Benzer
özelliklere sahip olan kelime ve cümlelerin bu Ģekilde belirtilmesi, romanlarda yapılan
incelemeyi ve ortaya çıkan sonucu daha net görmemize fırsat sağlamıĢtır.

4.4. Hitap, Selamlama ve Komut İfadeleri
Sosyal hayatın devamı içerisinde, insanların konuĢmaları ve diyalog içinde bulunmaları
kaçınılmazdır. En temel gereksinimleri dahi yerine getirebilmek, çoğu zaman bir insanın
tek baĢına baĢaramayacağı zorluklar barındırmaktadır. Bu zorlukların üstesinden
gelebilmek için diyalog ve iĢbirliği gerekmektedir. Talep ve beklentilerin açık ve net bir
Ģekilde muhatabına iletilebilmesi, ancak diyalog ve iletiĢimin baĢarısına bağlıdır. Sağlıklı
bir iletiĢim için diyalogun daha çok baĢlangıç kısmıyla alakalı olan hitap ve selam ifadeleri
oldukça önemlidir.
ĠletiĢimin baĢında ve sonunda kullanılan kelimeler, dilin özelliklerini yansıtması yönüyle
üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir noktadır. Bu husus hemen hemen her dil için
farklı motiflerle ortaya çıkmaktadır. Esasında hitap, selamlama ve uğurlama ifadeleri
Ģeklinde de tanımlayabileceğimiz sözcükler, bir dilin en yalın kullanıldığı ve en sade
olduğu alanlardır. Bu vesileyle dilin kurgusu ve bağlı bulunduğu kültürün motifleri hemen
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ortaya çıkabilmekte, bu farkındalık da öğrenici açısından büyük bir fırsat ve kolaylık
oluĢturmaktadır.
Ġnsanların bir arada bulunduklarında kullandıkları karĢılama ve selamlama ifadeleri, saygı
ve nezaket sözcükleri, telefon görüĢmelerinde kullandıkları hitap Ģekilleri, açlıklarını,
tokluklarını ifade ediĢ Ģekilleri bu kategoride değerlendirilmiĢtir. Ayrıca sevinç ve
kaygılarını, üzüntü ve nefret yansımalarını ifade ediĢ Ģekilleri, rica ve temenni
cümlelerinde kullandıkları üslupları, sosyal hayat içerisinde etraflarında bulunan insanlara
takmıĢ oldukları ön adların hepsi, hitap ve selamlama ifadeleri kapsamında ele alınmıĢtır.
Aile üyelerinin birbirlerine yaklaĢımları, çeĢitli meslek gruplarına mensup insanların
diyaloglarıyla, arkadaĢ gruplarının kullandıkları kelimelerle resmi bir iĢlem sırasında aynı
amaç için kullanılan kelimeler de farklılık bulunmaktadır. Bütün bu diyalogların
gerçekleĢtirilmesi, kesinlik ve ihtimal belirten cümleler, anlatımı kuvvetlendirmek
maksadıyla kullanılan soru Ģekilleri, ünlemle güçlendirilmiĢ komut cümleleri de bu
kapsamda değerlendirilerek geniĢ bir kapsam çizilmiĢtir.
Bütün bu ifadeler kimi zaman sadece tek bir telime ve zamir kullanarak dile getirilmiĢ,
kimi zaman da abartılı ve ağdalı kabul edilebilecek bir formda ifade edilmiĢtir. Bu farklı
dil kullanım Ģekilleri de esasında tez konusunun ne kadar gerekli bir araĢtırma olduğunun
bir kanıtı olarak değerlendirilebilir. Hedef dili kendi kuralları kapsamında öğrenmeye
çalıĢan ve arzusunu ifade edebilmek adına kurallı bir cümle kurmak için zorlanan birey,
aynı amacın sadece tek bir kelime ile dile getiriliĢ Ģekline bu vesileyle Ģahit olacaktır.
Sosyal hayatın çeĢitli noktalarında yer alan bireylerin aldıkları ön adlar, bir yönetim
organizasyonunda bulunan bireylere verilen ünvanlar da bu baĢlık kapsamında
değerlendirilmiĢtir. KarĢılama ve uğurlama sırasında kullanılan özel kelimelere ve yabancı
dile ait bazı ön eklerin kullanım Ģekillerine de ayrıca yer verilmiĢtir. Bu kullanımlar da
edebi metinlerin dili ne kadar zenginleĢtirdiğine ve daha etkin kullanım alanları
oluĢturduğuna dair bir örnek olarak vurgulanmalıdır.
Romanlarda yer alan hitap ve selamlama cümleleri, tekrarlamalardan mümkün olduğunca
kaçınılarak, aĢağıdaki Ģekilde ele almak mümkündür.
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4.4.1. Hırsız ve Köpekler – 1961 ()ال لص وال ك ال ب

!ٕشآٜ ذ٤ّ٘ئ عؼٛ ٍؼ اٗض٤ِب ٓؼِْ ػ٣ ...!ؼ٤ِب ٓؼِْ ػ٣
AliĢ Usta, aşağıya in de Said Mahrân’ı tebrik et. (Mahfuz, 1991, s. 4)

.ب ؽنشح أُخجش٣ ثبُؾن ٗطوذ
Gerçekten söyledim muhbir beyefendi. (Mahfuz, 1991, s. 16)

،ٍأٗذ? فؾزي ػبٝ ش٤ثخ
İyim ya sen? Sağlığın iyi mi? (Mahfuz, 1991, s. 18)

:سٞٗ دٞ عبء فٝ
… ػشمي٢ك
Ve Nur’un sesi geldi:
Yalvarırım yapmayın… (Mahfuz, 1991, s. 19)

!٢ً٘ ػشمي ارش٢ك
Ne olur bırakın beni! (Mahfuz, 1991, s. 20)

.١الٞٓ ٝ ١ذ٤ب ع٣ ٌْ٤ِاُغالّ ػ
Selamun aleykum sevgili efendim .( Mahfuz, 1991, s. 24)

.ٕاِٞف ػٝاألعزبر سإ
Üstat Rauf Ulvân. (Mahfuz, 1991, s. 38)

.ّب أك٘ذ٣ ٢ِ٣اُٞح اٖٞٓ ه
Gölgeden kaynaklandı efendim. (Mahfuz, 1991, s. 42)

… أٗب عبئغ١الٞٓ
Efendim, ben açım. (Mahfuz, 1991, s. 43)
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…١الٞٓ ب٣ ش٤ٓغبء اُخ
Hayırlı akşamlar efendim. (Mahfuz, 1991, s. 43)

 ػبٓش؟ٞ٤ب ٓغ٣ طُٝٔبرا ُْ رزض
Neden evlenmediniz mösyö emir? (Mahfuz, 1991, s. 43)

! اُذًبٕ ُ٘ؾشة اُؾشثبد٠ُرؼبٍ ا
Dükkâna gel de bir Ģeyler içelim. (Mahfuz, 1991, s. 44)

4.4.2. Kırlangıçlar ve Sonbahar – 1962 ()ال سمان وال خري ف

... ثال ؽيُٚٞي ٓب رو٣ُذ
Kesinlikle söyleyeceklerin var. (Mahfuz, 1991, s. 82)

...اٌِٞٔ ر... اُؾبٍ؟ٙزٛ ٌْ٤َ رشمٛ
Bu durum sizi memnun eder mi? Konuşun! (Mahfuz, 1991, s. 100)

4.4.3. Yol – 1964 ()ال طري ق

!١اُذٝ ب٣ ش٤ٓغبء اُخ
İyi akşamlar baba. (Mahfuz, 1991, s. 192)

.١ٝب عب٣ ػْ دمحم
Muhammet amca, gelir misin bir zahmet. (Mahfuz, 1991, s. 193)

.ٕٞل٤َِ اُز٤ُػٖ ارٗي د
Telefon Fihristi lütfen. (Mahfuz, 1991, s. 195)

س؟ٖٞٓ كنِي ٓب اخزقبؿ اُذًز
Affedersiniz, doktorun branĢı nedir? (Mahfuz, 1991, s. 196)
25

!ٔخ٣هِذ اٗي اًضش ٖٓ ًش
 أٗذ؟ٝ
Senin çok saygın birisi olduğunu söyledim.
Ya sen? (Mahfuz, 1991, s. 204)

ق ؽبُي؟٤ً  فبثش؟...ُٞآ
Aloo, Sabir? Nasılsın? (Mahfuz, 1991, s. 235)

4.4.4. Dilenci – 1965 ()الشحّاذ

...ٌٖٔ٣ َٛ ...اًغالٗظ
Ekselans, acaba mümkün mü… (Mahfuz, 1991, s. 354)

.١ذ٤ب ع٣ َرلن
Buyurun efendim. (Mahfuz, 1991, s. 319)

.ٚ اُؾبٍ ٖٓ ثؼن.ال رخق
Korkma. O sonraki mesele. (Mahfuz, 1991, s. 319)

...بد ٓب ػ٘ذىٛ
Buyur bakalım. (Mahfuz, 1991, s. 320)

.اعزٔشٖٓ كنِي
Devam et lütfen. (Mahfuz, 1991, s. 320)

.ّٞ٤ُاس اٝص
ّ ال أٗذ آخشٜٓ
Yavaş ol, sen zaten bugün son ziyaretçisin. (Mahfuz, 1991, s. 321)
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.١
ّ د األثذًٞ اُش٢ ؽوب ًا ُوذ دثّذ اُؾشًخ ك...!فجشى
Sabırlı ol. Gerçekten de uzun bir durgunluktan sonra bir kıpırdama var. (Mahfuz, 1991, s.
336)

...١ذ٤ب ع٣  ؽشٞٛ
Beyefendi, o özgürdür. (Mahfuz, 1991, s. 340)

.اؽذحٝ سدح ًِٔخٝ ٖ ارٕ ال رزٌِّْ ػٝ ،ٖؽغ
Peki. O zaman bir tane bile güzel söz söyleme. (Mahfuz, 1991, s. 347)

 خشعذ؟٠ٌُٖ ٓزٝ ...  آعق...ّٜٞٓل
Anlaşıldı… Üzgünüm… Peki, ne zaman çıktın? (Mahfuz, 1991, s. 360)

4.4.5. Nil Üzerinde Gevezelik – 1966 ()ثرثرة فوق النيل

؟١ظ أك٘ذ٤ٗب أ٣  اُغوق٠ُُٔبرا ر٘ظش ا
Tavana neden bakıyorsun Enis Efendi. (Mahfuz, 1991, s. 377)

...ب ؽشكب ؽشكبٜ ُوذ ًزجز...ش٣ أُذ١ذ٤ع
Müdür bey, tane tane yazdım. (Mahfuz, 1991, s. 378)

.١ذ٤ب ع٣ ًبُؼبدح
Her zamanki gibi Efendim. (Mahfuz, 1991, s. 381)

ٖ؟٤ّ٘٣ارٕ كؤٗذ ٖٓ أُزذ
Öyleyse sen dindarsındır… (Mahfuz, 1991, s. 399)

...ب ؽنشح٣ ٌْٗػٖ ار
Müsaadenizle efendim... (Mahfuz, 1991, s. 402)
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...٢
ّ ِ ػ٢ُارٕ رؼب
O zaman gel Ali. (Mahfuz, 1991, s. 407)

4.4.6. Miramar – 1967 ()م يرامار

ش ُزَُي٣ عذٞٛٝ بدٜ اُغ٢ كٚ٘ كَوَذَ اثٌُٚ٘ٝ ظ اُشعَ را ًلبءح٤ُ ،ْ٤ُخ اُضػٝب د٣
ّ ش٣ ٕثؤ
.ؽؼ ػٖ اُذائشح
Paşa Hazretleri, Adam pek ehil değil fakat oğlunu davada kaybettiği için makama aday
gösterilmesi yerinde olacaktır. (Mahfuz, 1991, s. 441)

.دػي هللاٞ أعز، األعزبر١ّذ٤ع
Muhterem Efendim, Allah’a emanet olunuz. (Mahfuz, 1991, s. 441)

.ش صٓ٘ب ًاٛسد األصٝ عب، ً٘ذ ّٓ٘ب٢
ّ ٘بث٣
Evladım, sen de bizden biriydin bir zamanlar, el-Ezher’e gidip gelirdin. (Mahfuz, 1991, s.
442)

 ػبٓش؟ٞ٤بٓغ٣ ٍزا ػذٛأ
.ّب ٓذا٣ ٢ؼ٤ هج،ٍؾب٣ أ٠ِ ػٞٛ
Bu adalet mi mösyö Amir?---Bu nasıl olur Madam. (Mahfuz, 1991, s. 444)

عؼبدح اُجي؟
Beyefendi bakar mısınız? (Mahfuz, 1991, s. 458)

4.5. Sıfat, İsim ve Sıfat Tamlamaları Kullanımları
Sıfat, isim ve her ikisinin tamlamaları, dil öğretiminin ilk konuları arasında zikretmeden
geçilmeyecek ve günlük hayat sırasında kullanım sıklığı açısından da özellikle üzerinde
durulması gereken bir hususiyettedir.
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ĠletiĢim, tek boyutlu bir bilgi aktarımı veya renkten, kokudan ve derinlikten bağımsız bir
bilgi sunumu değildir. ĠletiĢim aynı zamanda öznel değerlerden soyutlanmıĢ ve tamamen
nesnel kategoride değerlendirilecek cansız bir mefhum da değildir. Bilgiye canlılık
katması, onun daha nitelikli ve gerçekçi algılanmasını temin etmesi yönüyle tamlamalar
büyük bir önem taĢımaktadır. Sıfat ve tamlamadan bağımsız düĢünüldüğünde, diyaloglar
ve günlük hayatı yansıtan konuĢmalar son derece renksiz, tatsız ve kokusuz bir hüviyete
bürünecektir.
Sosyal hayata anlam katan, insan gruplarını toplum kılan ve onların bir arada olmalarına
sebep olan etkin bilgi aktarımı, iletiĢimin bir bütün olmasını sağlayan ve anlamları en etkin
bir Ģekilde ortaya çıkaran nesnelerin isimlerine eklenen ve onların daha iyi ve net
algılanmasını sağlayan bilgi detaylarıdır. Nesnelere ait olan detay bilgiler, onları
nitelemekte ve onları daha incelikli noktaları itibariyle diyaloğa dahil etmektedir. Bu
vesileyle iletiĢim daha da nitelikli bir hale gelecek ve asıl amaçlanan noktaya ulaĢılacaktır.
Nesneleri betimlememize ve özelliklerini daha açık ortaya koymak suretiyle diyaloglara
daha da etkinlik kazandırmaya ve iletiĢimi daha kaliteli hale getirmemize vesile olan sıfat,
isim ve tamlamaları, günlük hayatımızı tahmin edemeyeceğimiz ölçüde kolaylaĢtırmakta
ve iletiĢimimize etkinlik kazandırmaktadır.
Bir nesnenin

boyutunu,

derinliğini,

geniĢliğini,

insan karakterlerini,

nesnelerin

benzeĢmelerini ve farklılıklarını, diğer canlılarla ortak ve farklı yönlerini, çeĢitli karakter
yapılarına verilen isimleri bu baĢlık altında incelemek ve söz konusu eserlerdeki örnekleri
gözlemlemek mümkündür.
ÇeĢitli halk kitlelerinin isimlerini, saç renklerini, beden büyüklük ve küçüklüklerine verilen
isimlerin ne olduğunu, güzellik ve çirkinliğin ifade Ģekillerini, insanların yanı sıra diğer
canlı ve cansız varlıkların nitelendikleri çeĢitli kategorileri, bu kapsamda değerlendirmiĢ
olacağız.
ÇalıĢmamızda isim ve sıfatların yalın hallerinin yanında, bir de tamlama Ģekliyle
örneklendirilmiĢ

kullanımlarına

yer

verilmiĢtir.

Her

bir

kategoriyi

ayrı

ayrı

vurgulamamızdaki sebep, kullanımdaki bütün detaylara göz atabilmek ve örneklemleri
çoğaltabilmektir.
Romanlarda yer alan sıfat cümlelerini, tekrarlamalardan mümkün olduğunca kaçınılarak,
aĢağıdaki Ģekilde ele almak mümkündür.
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4.5.1. Hırsız ve Köpekler – 1961 ()ال لص وال ك ال ب

.ٕٞاُقٝ  اُؾلع٢ث٘زي ك
Kızın emin ellerde. (Mahfuz, 1991, s. 5)

!ٍ ٗظشح ؽٔشح ٓؾٔشحٞق أه٤ً ١ال أدس
Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum, sinir küpü olmuĢ. (Mahfuz, 1991, s. 19)

! اُؼغتٚؼغج٣ ظ ال٤ُٞاُج
Polis hiçbir Ģeyden etkilenmez. (Mahfuz, 1991, s. 32)

4.5.2. Kırlangıçlar ve Sonbahar – 1962 ()ال سمان وال خري ف

.ش ٓ٘ي٤زا روقٛ
Bu senin kabahatin, (Mahfuz, 1991, s. 55)

.١
ّ أُِي
ّ ذ٤ِٗب اُزوٝػذ
Kral bizim her halükarda düşmanımız. (Mahfuz, 1991, s. 62)

.ذ٣ ًبُؾذ٢أػقبث
Sinirlerim (sapasağlam) çelik gibi. (Mahfuz, 1991, s. 69)

…طًٞؤؽجبػ اٌُبث
Kabus gibi… (Mahfuz, 1991, s. 95)

…غٌش ثال خٔش٣ ٕٓب أعَٔ أ
ġarap içmeden sarhoş olmak ne güzel, (Mahfuz, 1991, s. 104)
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4.5.3. Dilenci – 1965 ()الشحّاذ

 عٔ٘ذ عذا ًا٢ٌُ٘
Fakat gerçekten şişmanladım. (Mahfuz, 1991, s. 319)

...ت٣د ؿشٞٔ أؽؼش ثخ٢ٌُ٘ٝ
Fakat bitkin bir halim var. (Mahfuz, 1991, s. 320)

.ء اُجزخ٢ش ال ؽ٤ اٌُج٢ٓ أُؾب١ض٣ػض
Pek değerli avukatım, elbette hiçbir Ģey yok. (Mahfuz, 1991, s. 320)

.بٜ عِٔز٢سح فبدهخ كٞف
Ġfadesinde güvenilirlik var. (Mahfuz, 1991, s. 321)

!ش٤األفِغ اُقـ
Küçük kel. (Mahfuz, 1991, s. 322)

…ٞ سؽبهخ اُـضاٍ ثشاك٢أساى ك
Ceylan gibi formundasın, bravo… (Mahfuz, 1991, s. 334)

.داءٞوخ اُغ٤ اُؾو٢ٛ
O kara bir gerçek. (Mahfuz, 1991, s. 335)

…َ٣ٞق ثوذس ٓب أٗذ ه٣أٗذ ظش
Sen zarif olduğun kadar kibarsın da. (Mahfuz, 1991, s. 337)

…ٖ٤ي اُؾبدر٤٘٤ ػ٠ أخؾ٢ٌُ٘ٝ
Fakat sadece keskin gözlerinden endiĢeleniyorum. (Mahfuz, 1991, s. 337)

…بٜ٤ِخ ٓظِٔخ ال هٔش ك٤ُ بٌُٜ٘
Ġçinde ay bulunmayan kapkara bir gece. (Mahfuz, 1991, s. 338)
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. ؽوبُٚ ٖ٣ ٓذ٢ّٗا
Ben ona gerçekten borçluyum. (Mahfuz, 1991, s. 342)

…نبء٤خ ث٤َ ٖٓ رؾُٜ ب٣
Ne kadar güzel bir selam… (Mahfuz, 1991, s. 342)

!ٕٞ٘ق ُؾذ اُغ٣أٗذ ظش
Sen delirtecek kadar güzelsin. (Mahfuz, 1991, s. 343)

!ٌُ٘ي ٓغشفٝ  ؽوًّب٢ُٞ٤ٗهي ؽٔجبٝر
Zevkin güzel fakat müsrifsin. (Mahfuz, 1991, s. 343)

سد؟ُٞ ااٗذ ٓغزقلبح ٖٓ ٓبء ا٢٘٣خجش
Gül suyundan mı oluĢtun sen, söyler misin? (Mahfuz, 1991, s. 343)

…ب٤ال رٌٖ ثذائ
Gerici olma… (Mahfuz, 1991, s. 344)

،ْ٤ اُؼظًٞبرٞ االك١ض٣ػض
Pek değerli avokadocuğum. (Mahfuz, 1991, s. 347)

!ب ُي ٖٓ كبسط٣
Sen ne kadar güzel bir jokeysin. (Mahfuz, 1991, s. 350)

.ػ٘ذ االؽغبط ثبُٔشك
Hastalığını hissettiğin zaman... (Mahfuz, 1991, s. 354)

!خ٤و٣ اُوبسح االكش٢ش ٗغبء ك٣ال ثؤًجش صٛأ
Afrika kıtasındaki kadınların efendisi, hoĢ geldiniz. (Mahfuz, 1991, s. 355)
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…٢ٗ ؽض٢٘ٓ٘ؼ
Hüznüm engel oldu. (Mahfuz, 1991, s. 358)

4.5.4. Nil Üzerinde Gevezelik – 1966 ()ثرثرة فوق النيل

...َ٤ أُغبهٙاٞ اُؾٌٔخ ٖٓ أكٝخز
Hikmeti kimsesizlerin ağzından alın. (Mahfuz, 1991, s. 382)

!سٞ٘بف٣ ٗغَ اُذٚٗا
O dinazor neslinden. (Mahfuz, 1991, s. 383)

...أٗذ ًبرة
Sen yalancısın. (Mahfuz, 1991, s. 384)

…ء٢ ؽ٠ُِغذ آعلب ػ
Hiçbir Ģey için üzgün değilim. (Mahfuz, 1991, s. 395)

خ؟٣اصٞأخالم ثشع
Burjuva ahlakı mı? (Mahfuz, 1991, s. 407)

!ق ؽوب٣أٗذ ظش
Sen gerçekten nazik bir insansın. (Mahfuz, 1991, s. 407)

…شح٤وخ اُقـ٣ اُؾذ٢ارٕ كِزٔؼ ك
Öyleyse küçük bahçede yürüyelim… (Mahfuz, 1991, s. 407)
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4.5.5. Miramar – 1967 ()م يرامار

. أُِي٠ُرضف ا
ذ٤٣ػذ ائل اُزؤٝ ٢ز٤ ث٢ٖ ك٤ عغٚب أٗب ؽجٛ
ّ
Şuraya bak, neredeyse evimde mahpus gibiyim ve ikiyüzlüler Kral’a dalkavukluk için
sıraya girmiĢ durumdalar. (Mahfuz, 1991, s. 442)

.ؾن اُطشد٣ ٕ األعجبة ًبٚ ألرل،٠خ هذ اٗون٣ راى ربس،١الٞٓ
Efendim, uzunca zaman önceydi o. Küçük bir konudan dolayı hemen atıyorlardı. (Mahfuz,
1991, s. 442)

.غزشؽذ ثبهلل٣ َٖٓ غ رُي٤غزط٣
Bunu Allah’ın sözlerini kılavuz edinenler yapar. (Mahfuz, 1991, s. 442)

.ًؼخٞب ٓزٜ ؽغشر٢ٓؼزٌلخ ك
Bitkin bir halde odasına kapandı. (Mahfuz, 1991, s. 474)

!ت٤ش ًئ٤ ؽوٌُٚ٘
Fakat o çok keyifsiz ve alçak birisidir. (Mahfuz, 1991, s. 475)

4.6. Argo İfadeler
Hedef diller, dil bilgisi kuralları ve bu kurallar kapsamında oluĢturdukları yapıları
çerçevesinde öğrenilir ve öğretilir. Dil öğretimi sırasında takip edilen süreçlerde bu
kurallardan hem istifade edilmekte, hem de bu kuralların sürekliliğine katkı
sağlanmaktadır.
Dil, sadece kurallı yapılar kapsamında yaĢamamaktadır. Dil, hayatın içinde yaĢarken ve
varlığını sürdürürken hayatı ilgilendiren her alandan istifade etmekte, her unsuru
değerlendirmektedir. Oranlama yoluyla bakıldığında büyük bir kısmını kurallı ve formal
iletiĢim Ģekillerinin ve kelime dağarcığının oluĢturduğu tespit edilebilir. Formal ve matbu
iletiĢim kanallarına ek olarak, öğretilen dilin sosyal hayat içindeki varlığını da
düĢündüğümüzde ve görece biraz daha faydacı bir yaklaĢımla irdelendiğimizde, argo
olarak nitelenebilecek olan kullanımların yoğunluğu dikkat çekmektedir.
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Ġnsanların günlük hayatları sırasındaki herhangi bir olay ile ilintili olan duygu
yoğunluklarının katsayısını anlamamızı sağlayan argo kullanımlar, hayatın kaçınılmaz bir
bölümüdür. Ticari hayatı ve aile yaĢamını, arkadaĢ ve dost ortamlarının kaçınılmaz
diyaloglarını, kısacası hayatın görece özel ve hususi noktalarını niteleyen argo ifadeler,
belki de tek baĢına yaĢamın kültürünü ve kültüre kaynaklık teĢkil eden hususları
yansıtabilmektedir.
Genel bir kategori çerçevesinde ele alınacak olursa, iletiĢim sırasında hissedilen bütün
duyguları nesnellikten ziyade öznel hususiyetleriyle algılamaya yarar sağlamaktadır. Argo
kullanımlar kültürü bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Kültürün yansıtılması
anlamında, toplumun görece daha korunaksız olduğu bir alanı yansıtmaktadır. Hemen
hemen bütün edebi eserlerde ve iletiĢim yollarında bireyin ve muhatabının daha formal bir
iletiĢim içinde bulunması muhtemelken, argo kullanımlar söz konusu olduğunda daha
savunmasız, korunaksız ve daha gerçekçi yansımalar görülmektedir. Bu da, bağlı
bulunduğu kültürün kodlarını yansıtması yönüyle argo ifadelerin önemini bir kez daha
ortaya koymaktadır.
Duyguların aĢırı dozları ve betimlemelerin en sade yönleri argo kullanımlar ile
görülmektedir. Bu yönü itibariyle hayatın kendisi olarak da isimlendirilebilecektir.
Görece daha sıcak ve samimi birlikteliklerde bir insanın karakter yapısını ifade ederken,
çalıĢkanlığını, düzenli oluĢunu, kurnazlığının vardığı boyutu, boy uzunluğunu, kilosunu,
kavrayıĢ düzeyini betimlerken kullanılabilen ve asıl maksadın daha net anlaĢılmasını
sağlayan kelimelerdir. Bu kategorilerde hissedilen duygunun en gerçekçi ve hissedilir
oranını ifade ederken kullanılması sebebiyle de aslında olanı en net ortaya koyan
sözcüklerdir.
Bir insanın gerek huy olarak, herekse de görünüm olarak benzediği canlı ve cansız
varlıklar, sağlıklı veya sağlıksız oluĢunu tanımlarken kullanılan benzetimler, piĢmanlık,
kahır, sevinç, keder ve hüzün gibi en özel hissiyatların kelimelere döküldüğü noktalar, argo
kullanımlardır. Nisbi oranda ünlem bildiren sözcükler de bu kapsamda örneklendirilmiĢtir.
Romanlarda yer alan argo cümleler, tekrarlamalardan mümkün olduğunca kaçınılarak,
aĢağıdaki Ģekilde ele almak mümkündür.
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4.6.1.

Hırsız ve Köpekler – 1961 ()ال لص وال ك ال ب

ذ؟٣ ٓبرا رش،ب ثٖ اُضؼِت٣ اعٌذ
Kes sesini çakal, ne istiyorsun? (Mahfuz, 1991, s. 4)

!ذح٤ ثزبثٚ٤ِ ؽٌْ ػُٞٝ ٘زظش٣ شح! ٓضِي٣خ٘ض
Domuz, senin gibi bir adam müebbet alsa bile beklenilmeyi hak eder. (Mahfuz, 1991, s. 26)

:كزٔزْ ؿبدثب ًا
!اٌُالة
Kızgın bir eda ile haykırdı:
Köpekler! (Mahfuz, 1991, s. 33)

4.6.2.

Kırlangıçlar ve Sonbahar – 1962 (ن وال خري ف(امسلا

طبٗخ؟٤ذ أٗي ؽ٣أسأ
Gördün mü nasıl şeytan olduğunu? (Mahfuz, 1991, s. 79)

.زخ ثبػزشاكي٣ٌُ٘ي ػلش
Fakat şeytan olduğunu itiraf ediyorsun. (Mahfuz, 1991, s. 81)

،يٜعٝ ٢٘٣ال رش
Gözüme görünme. (Mahfuz, 1991, s. 82)

…أٗذ رغزؾن اُؾشم ال اُقلؼ
Yakılmayı hak ediyorsun, affedilmeyi değil. (Mahfuz, 1991, s. 105)
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4.6.3.

Yol – 1964 ()ال طري ق

،خ٤ٗ اثٖ اُضا٢هغ ثٝاٝ
Fahişenin oğlu beni tuzağa düĢürdü. (Mahfuz, 1991, s. 186)

…وخ اٗي ؽٔبس٤ؽو
Açıkçası sen bir eşeksin. (Mahfuz, 1991, s. 203)

.ؼ٤إ ًغٞ٤ ؽ٢ّ٘ٗأٝ  أّٗي ٓالى٢٣سأ
Sen bir meleksin ama ben sakat bir hayvan gibiyim. (Mahfuz, 1991, s. 235)

4.6.4.

Dilenci – 1965 ()الشحّاذ

…ٖٓ اُض٠ِ اُِؼ٘خ ػ...!اُؾشاةٝ ٌُّٖ اُطؼب
Peki, yiyecek ve içecek… Zamana lanet olsun. (Mahfuz, 1991, s. 323)

.شا ًا٤ب ًا خط٤ؽ
ّ ٢ أؽ ّْ ك٢ّٗ ا،اُِؼ٘خ
 ٔيٞاُغ
Lanet olsun. Havada tehlike kokusu alıyorum.(Mahfuz, 1991, s. 324)

…ذ اُغبٓذح٤ُ اُزوب٠ِاُِؼ٘خ ػ
Eski adetlere lanet olsun. (Mahfuz, 1991, s. 338)

…ن٤ٓ٘بكن ػز
Eski bir münafık. (Mahfuz, 1991, s. 350)

…ظي٤ٓذ ثـ
Öfkenle geber. (Mahfuz, 1991, s. 352)
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4.6.5.

Nil Üzerinde Gevezelik – 1966 ()ثرثرة فوق النيل

ٍ؟ٞ ٓغطّٚٗا
.وخ٤ اُؾو٢ٛ ٙزٛ
O rezil birisi.
Doğru. (Mahfuz, 1991, s. 378)

.ٍب دعب٣ خ ُ٘ب٤ال ؽ
Ey Deccal, hiç ihtiyarımız kalmadı. (Mahfuz, 1991, s. 383)

ُئي؟ٝئالء ًؤٛٝ ،َٛب عب٣
Ey Cahil, bunlar onlara benziyor mu hiç? (Mahfuz, 1991, s. 388)

ّ
 اُلزبحٙزٛ ٌُٖٝ
.ِْ كٔب ظٙ أفذهبءٚٓب ؽبثٝ ّٕٞ٣ٕ اُؼقشِّٞب أُ٘ؾّٜ٣ أؽذًْ ا٢ّٗا
!فبدهخ ُألعق
Ben de sizden biriyim çağdaĢ asalaklar. Arkadaşına benzeyen baĢka nasıl olur ki? Ama
maalesef ki bu kız dürüst. (Mahfuz, 1991, s. 392)

. اُ٘لبم٢وخ ك٣ٓ٘بكن اثٖ ٓ٘بكن ٖٓ عالُخ أٓخ ػش
Münafık oğlu münafık, bunun nesli bütünüyle münafıktır. (Mahfuz, 1991, s. 401)

!ٕٕٞ٘ٓ ٓذِٞؿبد ٓ٘ؾٝأ
Aşağılıklar perişan bir Ģekilde dağılmıĢ. (Mahfuz, 1991, s. 402)

!خ٤ٗٓبٝس اُؾظبسح اُشٕٞٛ ػٖ رذُٞٞاأُغ
ْؿبد… أٗزٝب أ٣
ٔي
Aşağılıklar, Romen medeniyetinin bitmesinin sorumlusu sizsiniz. (Mahfuz, 1991, s. 402)

.ؽذحُٞؼشف ا٣ ٍ الٞأُغط
Aptal, yalnızlığı bilmiyor. (Mahfuz, 1991, s. 403)
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4.6.6.

Miramar – 1967 ()م يرامار

!ًَبُجـ
.خ٤ٛ اُ٘بٙزٛ ٖٓ ٌٟٞال ؽ
Katır gibi,
Bu bölgede Ģikayet yok. (Mahfuz, 1991, s. 457)

ّ
!ٚ٤ِ ػ٢غزؾن إٔ رؤعل٣
ؿذ الٝ ّٚٗا
O aptalın teki, onun için üzülmeye gerek yok. (Mahfuz, 1991, s. 461)

4.7. Kalıp Cümleler ve Deyimsel İfadeler
Bütün dillerin hammaddesi harfler ve sözcüklerdir. Harflerin bir araya gelmeleri
neticesinde oluĢan kelimeler, kastedilen anlamı hedefe ulaĢtırma hususunda fayda
sağlamaktadır. Bir dilde oluĢturulan kelime, hedef dilde de bir kelimeye veya bir anlama
tekabül etmektedir. Her iki dilde oluĢan bu karĢılık ve kurulan irtibat, iletiĢimin
sağlanmasının baĢat bir adımıdır. Bu Ģekliyle iletiĢim kurulmakta, kastedilen mana bir
kelime yordamıyla baĢarılı bir Ģekilde iletilmiĢ olmaktadır. Bir dilde varlığını devam
ettiren ve hayata tutunan sözcük, bu aktarımla birlikte farklı bir dilde baĢka bir kelimeye
dönüĢmüĢ ve hayatını farklı bir Ģekille sürdürmüĢ olmaktadır.
Her kelimenin, dillerde bir karĢılığı mutlaka bulunmaktadır.

Kelimenin yeni dildeki

karĢılığı, onun yeni hayatını devam ettireceği yeni Ģekli olarak kabul edilmektedir. Bu yeni
hayat, elbette ki yeni dilde kazanılan yeni anlam sayesinde gerçekleĢmektedir.
ĠletiĢim her zaman bir kelime ile sağlanmamaktadır. Toplumun uzun yıllar boyunca yaĢam
Ģekilleri ve kültürleri kapsamında oluĢumuna zemin hazırladıkları kelime grupları ve söz
öbekleri, iletiĢimin özel amaçla bir araya gelmiĢ olan birden fazla kelime yordamıyla da
yapıldığına örnek olmuĢtur.
Bir mesaj, uzun yıllar kullanılma neticesinde ve toplumun kültürünün de katkısıyla birden
fazla kelime ile verilebilmektedir. Zaman zaman da ilk algılanan anlamı dıĢında bir manayı
vurgulamak için kullanılan bir kelime, baĢka dilde var olmaya çalıĢırken ve yeni dile
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tutunmaya gayret ederken birden fazla kelimeye dönüĢebilmektedir. Bu, toplumsal kültürle
oluĢan ve hayata tutunan bir olgudur.
Bir kelime, bazı durumlarda ve mekânlarda ilk anlamları dıĢında daha baĢka anlamlara
karĢılık gelebilir. Aynı Ģekilde sadece bazı durumlarda ve mekânlarda kullanılması
gereken, o konum dıĢında kullanıldığında anlamsız ve gereksiz olarak görülebilecek bazı
kelimeler vardır. Bu durum özellikle dilin kültürle harmanlanması neticesinde ortaya çıkan
ve o topluma özgü bir hüviyet kazanan kelime ve kelime grupları açısından geçerlidir.
Bu kategoride değerlendirilecek olan ifadeleri, genel olarak kalıp ve deyimsel ifadeler
Ģeklinde isimlendirmek mümkündür. Bireyin kendisini ve ifade etmek istediği hususu daha
kısa ve veciz bir Ģekilde aktarabildiği kalıp ifadeler, bazı zamanlarda da vecizlikten ziyade
amacın baĢka Ģekilde ifadesi mümkün olmayan durumlarda kullanılmaktadır. Nitekim
deyimler, bir toplumun anlatım gücünü, benzetme, mecaz ve eğretileme gibi sanatlara olan
eğilimini ortaya koyan en önemli söz varlıklarındandır (Doğru E. 2011. s. 27).
Kalıp ifadeler ve deyimler, iletiĢim sırasında anlamın baĢka bir dile aktarımı için belki de
en fazla zorluk çekilen noktadır. Bu zorluk, kalıp ve deyimsel ifadelerin bazen hedef dilde
karĢılığı olmadığı için, bazen de aynı vecizlikte ifadesinin zor olduğu için yaĢanmaktadır.
Bu zorluk, özellikle dil öğretimi sırasında bu ifadelerin olduğu gibi öğretimini zaruri
kılmaktadır. Hedef dile tam olarak vakıf olabilmek, belki de bu kalıp ve deyimsel
ifadelerin daha etkin özümsenmesi ile mümkün olacaktır.
Kalıp ifadelerin oluĢumu, diğer kelimeler ve kelime gruplarında olduğu gibi belli bir kural
kapsamında gerçekleĢmemiĢtir. Kalıp ifadeler, o dilin doğal kullanıcıları tarafından ve
uzun yılların birikimiyle kazandıkları anlam çerçevesinde parçalanamaz ve bütünleĢik bir
yapı kazanmıĢtır.
DuĢ almıĢ bir kiĢi ile diyalog kurulurken, muhatabın sabahı veya akĢamı tebrik edilirken,
hasta olan bir kiĢiye veya cenazesi olan bir insana karĢı ilk diyalog geliĢtirilirken, sıklıkla
kalıp ifadeler ve deyimler kullanılır.
Sabahın ilk cümlesi, asıl maksadın vurgulanmasına yarar sağlayan ifade, onay vermek
veya reddetmek için kullanılan sözcük, alıĢveriĢ sırasında veya resmi makamlarda soru
sormak için kullanılan ek sözcükler de bu kategorinin örnekleridir.
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Özlü sözler, toplumsal ön kabuller, övgü ve yergi amaçlı kullanılan kelime grupları, lanet
ve kahır anlamı taĢıyan vurgulamalar, hasta olan kiĢiye kurulan Ģifa cümleleri ile ticaret
yapan kiĢiye kullanılan bereket ve kazanç ifadeleri de bu kapsamda ele alınabilir.
Bütün bunlara ek olarak uzun yılların birikimiyle oluĢmuĢ ve hedef dilin bir bakıma hususi
güzelliklerini ifade edebilecek durumda olan rica ve yalvarıĢ sözcükleri, rastlantı bildiren,
kiĢinin kurnazlığı ve saflığı gibi bireysel özelliklerini vurgulayan sözcükler de bu bölümde
değerlendirilen kullanımlar olacaktır.
Belki de dil öğrenimini keyifli hale getirebilecek en nitelikli kullanımların da, kalıp ve
deyim ifadelerin oluĢturduğu sarsılmaz anlam bütünlükleri olduğu söylenebilir.
Romanlarda yer alan kalıp cümleler, tekrarlamalardan mümkün olduğunca kaçınılarak,
aĢağıdaki Ģekilde ele almak mümkündür.

4.7.1. Hırsız ve Köpekler – 1961 ()ال لص وال ك ال ب

…ل٤بس اثٜٗ شإ… أُقٜٓ ذ٤عؼ
Said Mahran, Günaydın, (Mahfuz, 1991, s. 4)

…ت٤ت االّ اُؼ٤ؼ٣ ال
Ayıbın kendisi ayıptır zaten, (Mahfuz, 1991, s. 5)

.ّٞ٣ َّ ً وغ٣ َ ً َّ ٓب ؽقٝ .ٓب كبد كبد
Olan oldu artık. Ve bütün olan biten, gün boyunca gerçekleĢti. (Mahfuz, 1991, s. 5)

،ٔيٛكبٝ أٗب ػبسكي
Seni anlıyor ve biliyorum. (Mahfuz, 1991, s. 5)

اُؾش؟
 هللا٠ُِ َْ ًل
ّ
Hayırdır, neden? (Mahfuz, 1991, s. 17)
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!ب ُطق هللا٣
أُْ رغٔغ ثباُخجش؟
Yok artık, gerçekten mi?
Haberi duymadın mı? (Mahfuz, 1991, s. 17)

! اػززاس٠ُعي اٞال ػبػ ٖٓ أؽ
Özür dilettirecek kişi yaşamasın. (Mahfuz, 1991, s. 17)

!ٚ٤ِ ٖٓ سعٚؼشف سأع٣  الّٚٗا
Çünkü aklını yedi. (Mahfuz, 1991, s. 19)

… سعت٢بّ ك٤ال اُقٝ
Recep ayında Ramazan orucu tutulmaz… (Mahfuz, 1991, s. 32)

4.7.2. Kırlangıçlar ve Sonbahar – 1962 ()ال سمان وال خري ف

٘بى؟ٛ ٍعذد اُؾبٝ ق٤ً ٝ !ب خغبسح٣
Tüh! Oradaki durumu nasıl gördün peki? (Mahfuz, 1991, s. 53)

.ْٜ أمؼل٢ٛ
ٖٓ ارٕ؟
O en zayıfları.
Öyleyse kim? (Mahfuz, 1991, s. 54)

.خ٤اُؼبكٝ ْ اُقؾخُٜٔا
Sağlık olsun. (Mahfuz, 1991, s. 55)
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.٢٘ٗؼْ رؼغج
Evet. Bana uyar. (Mahfuz, 1991, s. 55)

. ًالّ كبسؽّٚٗهِذ ا
Onun boş söz olduğunu söyledim. (Mahfuz, 1991, s. 65)

، ؽبٍ ٓب كبد كبد١ أ٠ِػ
Her halükarda giden gitti. (Mahfuz, 1991, s. 68)

…َش ٓب ٗلؼ٤زا خٛ
Bu yaptıklarımızın en iyisi… (Mahfuz, 1991, s. 68)

!َال ٓؾٌِخ ثال ؽ
Çözümü olmayan hiçbir sorun yok. (Mahfuz, 1991, s. 69)

!ت٣ًَ آد هش
Gelecek olan yakındır. (Mahfuz, 1991, s. 71)

…ٖب ؽغ٣ ش٤ش ًَ اُخ٤ي اُخ٤ك
Maşallahın var Hasan. (Mahfuz, 1991, s. 72)

. هللاٚعُٞ ،ال
Hayır, Allah rızası için. (Mahfuz, 1991, s. 72)

،ٟ ًٔب رش٢ٛ
Gördüğün gibi. (Mahfuz, 1991, s. 76)
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.ش٤سثّ٘ب ًج
!ّ٘خ٣ش أٗي ٓزذٛاُظب
Allah büyüktür.
Dindar görünüyorsun. (Mahfuz, 1991, s. 81)

ٓبرا ثي ؽغٖ؟
Neyin var Hasan? (Mahfuz, 1991, s. 82)

،ٌٕٞ٘ٔب ر٣ أ٠ُُٞٔؾشعي ا٤ُ ,أكؼَ ٓب رؾبء
Dilediğini yap, her nerede olursan Allah seni korusun. (Mahfuz, 1991, s. 84)

!ء اُجزخ٢ ؽ٢ٜ٘ٔ٣ ؼذ٣ ُْ
Tabi artık beni hiçbir Ģey ilgilendirmiyor. (Mahfuz, 1991, s. 86)

ق ًبٕ رُي؟٤ً ٟرش
Acaba o nasıldı. (Mahfuz, 1991, s. 89)

اط؟ٝعذد اُضٝ ق٤ً ٝ
ٌُٖ؟ٝ ،ٍػب
Düğünü nasıl buldun?
Çok iyi, ama? (Mahfuz, 1991, s. 91)

،ب٤ٗ ؽبٍ اُذٞٛ زاٛ
Dünya hali. (Mahfuz, 1991, s. 98)

…ٌٍَُ ٓؾٌِخ ؽَ ثال عذا
Tartışmaya gerek kalmaksızın her sorunun bir çözümü vardır. (Mahfuz, 1991, s. 100)
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، اُوِت٠ِ ّْ ػّٜ ُهذ اُؾون أًضش ٖٓ اُٞزا اٛ ٢ك
Bu dönemde apartmanlar kalplerdeki dertten fazla. (Mahfuz, 1991, s. 104)

!ٍٗؼْ ٗؼٔبد ث٘ذ اُؾال
Evet, iyi insan lafının üstüne gelir. (Mahfuz, 1991, s. 104)

!َُِِٔ هذٝ ١ظ ػ٘ذ٤ُ
Sıkılmak için vaktim yok. (Mahfuz, 1991, s. 107)

4.7.3. Yol – 1964 ()ال طري ق

،غ٤مٝ َغ ٖٓ سع٤مٝ ّ اٗزوب،ْ هللٜ٘ٓ ،ْٗؼ
Evet, hayırlısı bakalım, alçak bir adamdan alçakça bir intikam, (Mahfuz, 1991, s. 186)

.ٚ ٓؼٙ… اُـبئت عشٙا
Aahh, gelmeyenlerin mutlaka bir mazereti vardır. (Mahfuz, 1991, s. 232)

!ذ٣ال اساى هللا ٓب سا
Benim gördüklerimi Allah sana göstermesin! (Mahfuz, 1991, s. 232)

4.7.4. Dilenci – 1965 ()الشحّاذ

!٢ٗؽغجزي ُٖ رزًش
Beni hatırlamayacaksın sandım. (Mahfuz, 1991, s. 319)

!دخِ٘ب اُغذ
Artık şaka yok. (Mahfuz, 1991, s. 321)

…أٗب ال أرلِغق هجؼًاب
Tabi ki felsefe yapmıyorum. (Mahfuz, 1991, s. 321)
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!ّٕبّ صٓب٣ٓب أعَٔ أ
Ne güzel zamanlardı… (Mahfuz, 1991, s. 321)

!ء اُؾعٞبُغ٣
Ey kötü talih! (Mahfuz, 1991, s. 322)

الًاُٝخ ّأٞ أُغئ٢ٛ
!شا٤أخٝ
ًا
Baştan sona kadar o sorumludur. (Mahfuz, 1991, s. 322)

.اؽذح ال رقلّنٝ ذ٣
Tek el alkışlamaz. (Mahfuz, 1991, s. 324)

.ّخ٣ اإلعٌ٘ذس٢ٌُٖ ًٖ أًضش ؽضٓب ًا كٝ ،ال ثؤط
Fena değil. Fakat Ġskenderiye’de biraz daha dikatli ol. (Mahfuz, 1991, s. 324)

.ب ُي ٖٓ ٓنؾي٣
Ne kadar komiksin. (Mahfuz, 1991, s. 324)

أُْ أهَ ُي؟
ٓبرا؟
Sana demedim mi?
Neyi? (Mahfuz, 1991, s. 326)

…كؼالًا
ٌُٖ ٓب اُلبئذح؟ٝ
Gerçekten mi?
Hayır, ne faydası var? (Mahfuz, 1991, s. 326)
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…!ٖٓ أدساٗبٝ
Nereden bilebiliriz ki? (Mahfuz, 1991, s. 326)

.٢ّ٘ أّٗي ال رؾج٢٘ؼ٣ زاٛ
Demek ki sen beni sevmiyorsun. (Mahfuz, 1991, s. 326)

ٖ رُي؟٤َ رقذّهٛٝ
Buna inanıyor musun? (Mahfuz, 1991, s. 328)

…سارا
ًّ خيرا
ً إليك
Sana güzel bir haberim var. (Mahfuz, 1991, s. 328)

ب؟ُٜ ٓبرا هِذ
Ona ne dedin? (Mahfuz, 1991, s. 328)

ذ ثبُخش؟٤ٌُّ٘ي عؼٝ
…عذًاا
Peki geliĢmeden mutlu musun sen?
Gerçekten mi (soruyorsunu)? (Mahfuz, 1991, s. 328)

 ؽش ًاؽب؟٢٘٣ذ٣ص
Biraz daha açıklar mısın?. (Mahfuz, 1991, s. 329)

.ٍ اُؾنٞثَ أه
Sadece gerçeği söylüyorum. (Mahfuz, 1991, s. 329)

؟٢ب أث٣ ي٣ٓب سأ
Ne dersin baba? (Mahfuz, 1991, s. 330)

47

…ّظ اال٤ُ اُٜٞ
ًبٕ ًا
Anlık bir zevk dışında bir şey değil. (Mahfuz, 1991, s. 330)

.اُقجشٝ هبُٔب ٗقؾذ ثبُٔضبثشح
Sürekli sabır ve gayret telkin ettim. (Mahfuz, 1991, s. 330)

ٌُٖ ٓبرا ػ٘ذى؟ٝ  ًزُي دائٔبٞٛ
O hep öyleydi de peki ya sen? (Mahfuz, 1991, s. 332)

.غت إٔ افذهي٣
Sana inanmam lazım. (Mahfuz, 1991, s. 332)

ٖ؟٣ أ٠ُ ا،َأع
Evet, nereye? (Mahfuz, 1991, s. 335)

!ٚؼشك٣ ٕ أٚ٤ِارٕ كؼ
O zaman bilmesi lazım. (Mahfuz, 1991, s. 338)

…ال رضػَ ٖٓ كنِي
Lütfen üzülme. (Mahfuz, 1991, s. 338)

…َفٝ َّٖٓ عذ
Çalışan kazanır. (Mahfuz, 1991, s. 340)

ش؟٤َ أٗذ ثخٛ
İyi misin? (Mahfuz, 1991, s. 342)

…بح٤ اُؾ٢ٛ بح٤اُؾ
Hayat, hayattır. (Mahfuz, 1991, s. 347)
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. هشاسى٠ِف ر٘ذّ ػٞع
Kararın için pişman olacaksın. (Mahfuz, 1991, s. 348)

!ٌٕٞ٣  ٓبًٟٞؤه
Güçlü olmaktan daha fazlası! (Mahfuz, 1991, s. 352)

…ب ٖٓ ؽٌٔخُٜ ب٣
Ne güzel bir anlayış… (Mahfuz, 1991, s. 352)

!!امؼٝ زاٛ
Gayet açık! (Mahfuz, 1991, s. 355)

.ال روَ رُي
Onu söyleme. (Mahfuz, 1991, s. 360)

4.7.5. Nil Üzerinde Gevezelik – 1966 ()ثرثرة فوق النيل

.ٍب ثخزي ثلشاؽ اُجب٣
Şanslısın, kafan rahat. (Mahfuz, 1991, s. 377)

!ل٣ ٓش٢ٗذ هللا اٜؾ٣
Hasta olduğumu Allah biliyor. (Mahfuz, 1991, s. 378)

،دُِٝقجش ؽذ
Sabrın da bir sınırı var. (Mahfuz, 1991, s. 378)

…  ؽبُي٢ًٖ ك
Sen kendine bak. (Mahfuz, 1991, s. 378)
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!ٍ اُجوبءُٞي هٝ
Çok yaşa. (Mahfuz, 1991, s. 382)

.مْٞ كٖٛ ٓغزوش٣ب ثخذ اُِز٣
Yukarıda kalanlar ne kadar da şanslı. (Mahfuz, 1991, s. 383)

…ب خجش اؽٔش٣
Ne Kadar da sapıkça, (Mahfuz, 1991, s. 384)

! عبثغ عبسٚ عٔؼ٠ ؽز٢رُٞؼِغ فٝ
Sesim o kadar gür ki yedi ötedeki komĢu bile duymuĢ. (Mahfuz, 1991, s. 384)

، ٗؼٔز٘ب٢ُٝٝ ربط سأع٘بٝ ذٗب٤أٗذ ع
Sen bizim efendimizsin, başımızın tacı ve veli nimetimizsin. (Mahfuz, 1991, s. 384)

.ثبهشحٞ٤ًِ ٝ ٞ٤ًٗٞـشاّ اٗط
Antonio ve Kleopatra’nın aşkı gibi. (Mahfuz, 1991, s. 386)

.ت ُقالح اُلغشٛأٗب را
Sabah namazına gidiyorum. (Mahfuz, 1991, s. 388)

…بد ٓب ػ٘ذىٛ
Söyle bakalım ne diyeceksin? (Mahfuz, 1991, s. 388)

…خ٤ اُ٘بؽٙزٛ ٖٓ ٔبٛ َٔ ال رؾ،… ال… ال
Hayır, hayır… Bu konuyla ilgili dertlenmene gerek yok. (Mahfuz, 1991, s. 389)

…بٜرٞشم ٌُْ دػ٣ ُْ  كبرا،ٍ اال اُجالؽٞ اُشع٠ِٓب ػ
Önemsenmese dahi peygambere düşen tebliğdir… (Mahfuz, 1991, s. 389)
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 أّ ٓغبِٓخ؟١سأ
Fikir mi hoşa gidecek şey mi? (Mahfuz, 1991, s. 391)

!! ٖٓ ػٔالم عزاةُٚ ب٣
Ne kadar yakıĢıklı birisi! (Mahfuz, 1991, s. 392)

!ٍ ٗظشحٝ ٖٓ اٚ اؽججز٢ٗاُؾن ا
Açıkçası ilk bakışta âĢık oldum. (Mahfuz, 1991, s. 392)

…ال عٔؼ هللا
Allah göstermesin. (Mahfuz, 1991, s. 397)

. أٌُِخ٠ِ٘خ ثٌَ ٓؼ٤ٌُٔ٘ي ؽوشاء ع
Çünkü sen kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir sarışınsın. (Mahfuz, 1991, s. 397)

. ٖٓ اهزشاػُٚ ب٣
Ne kadar güzel bir teklif! (Mahfuz, 1991, s. 397)

.ِْهللا أػ
Allah bilir. (Mahfuz, 1991, s. 398)

! ُؾظبد اإلكبهخ٢ رُي االّ ك٢ل ٌّش ك٣  الٌُّٚ٘ ٝ
!ُّٞٝ
Fakat hemen olmadığı sürece o bunu düĢünmez.
Önemli değil. (Mahfuz, 1991, s. 399)

…ال اعقٝ خ٤ٓ٘غٝال س
Ne Romen, ne de Özür… (Mahfuz, 1991, s. 402)
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… ُّٜٞٔ ا٢ٛ ٕار
Öyleyse o sıkıntılar… (Mahfuz, 1991, s. 405)

…نب٣رِي أٝ
O da mı? (Mahfuz, 1991, s. 405)

،ٕاٝ٥إٓ ا
!جخ٤كٌشح ه
Zamanı geldi.
İyi fikir. (Mahfuz, 1991, s. 406)

4.7.6. Miramar – 1967 ()م يرامار

…اُطتٝ  ػ٘ذى اُشاؽخ,ٖاؽغٝ
Ondan ziyade, rahatın ve sağlığın yerinde... (Mahfuz, 1991, s. 186)

َّ ً ادسٞ اُؾٙزٛ ٍذ آضبٜؾ٣ ُْاُؼبٝ ،ِيٛٗؾٖ أٝ ،اُؾٔذ هللٝ سحٞاّٗي ٓغز
.م ؽٔظٝؽش
Sende çok var hamdolsun. Biz senin aileniz. Böyle Ģeyler her yerde oluyor. (Mahfuz, 1991,
s. 442)

!ُْ ٖٓ ػبُٚ ب٣
Dünya çok garip, (Mahfuz, 1991, s. 442)

.خ٣ز٘ب اٗغج٘ب رس٤ُ ء اُؾعٞع
Sadece talihsizlik. KeĢke ailelerimiz olsaydı. (Mahfuz, 1991, s. 443)

…ِؼت ثبُٔبٍ ُؼجب٣ ٕ ًب،ِٕٔي أُق كذا٣ ًٕب
1000 dönüm arazisi vardı, adeta parayla oynuyordu. (Mahfuz, 1991, s. 445)
52

ّ
.بٗب٣اُغذ ٓبس
Madam Mariana. (Mahfuz, 1991, s. 447)

… ػبٓشٞ٤ت ثب ٓغ٤شح ث٘ذ سعَ هٛص
Zühre, iyi bir babanın kızı Mösyö Amir… (Mahfuz, 1991, s. 448)

. ػبٓشٞ٤ب ٓغ٣ جخ٤اُج٘ذ هٝ ،ؽخ دائٔبٞ ٓلز٢٘٤أٗب ػ
Gözlerimi dört açacağım, Ayrıca iyi bir kız Mösyö Amir. (Mahfuz, 1991, s. 449)

!خ٤ب ؽ٣ ال كبُيٝ كبٍ هللا
Ağzından yel alsın. (Mahfuz, 1991, s. 449)

اؽذح رؼشفٝ  ٖٓ ٓشح،خ٣ٞهٝ خ٤ً ر،ؾخٛ ٓذ،ب ػبٓش ثي٣ ؾخٛاُج٘ذ ٓذ
.ٍ ػب٢ اٗب ثخز،ةِٞأُط
Kız harika birisi Amir Bey, güçlü ve akıllı, leb demeden leblebiyi anlıyor. Gerçekten de
Ģanslıyım. (Mahfuz, 1991, s. 449)

. ئخ هللا٤ُزٌٖ ؽ
Allahın dediği olur. (Mahfuz, 1991, s. 477)

ٓب ُي؟
.أرؾشس ٖٓ اإلؽغبط ثبُزٗت
ال أًبد
ّ
Neyin var?
Suçluluk duygusundan kurtulamıyorum. (Mahfuz, 1991, s. 485)

4.8. Hayret ve Şaşkınlık İfadeleri
Hayret belirten ifadeler ve cümleler, diyalog cümlelerinde çokça karĢımıza çıkmaktadır.
Dilin birçok özelliğini de yansıtması sebebiyle dil öğrenicisi tarafından oldukça önemli
olarak değerlendirilmektedir.
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Diyalog cümleleri, insanların ifade yoğunluklarının ve çeĢitli olaylara karĢı geliĢtirdikleri
duygularının çabucak ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Çünkü bir olaya veya bir duruma
karĢı ilk gösterilen tepki, hayret veya ĢaĢkınlık belirten cümleler olmaktadır. Bu kapsamda
da hayret belirten ifadeler ve cümleler oldukça önemlidir.
Ġnsanların çeĢitli olaylara karĢı

hissettiği

bütün duygulanmalar,

bu kapsamda

değerlendirilebilir. Bazı zamanlar ĢaĢkınlık Ģeklinde gerçekleĢen duygu ifadeleri, bazı
zamanlarda da kızgınlık ifadeleri Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. Sadece ĢaĢkınlık veya
hayret ifadesini ele alacak olsak dahi, birçok duygunun dıĢa vurumunda bu parametrelerde
bile farklılıklar ortaya çıkacaktır. Üzüntü veren bir duruma ĢaĢkınlık sırasında verilen tepki
ile kaygıya sebep olan olaya verilen tepki cümlesi aynı olmamaktadır. Aynı Ģekilde huzur
veren bir olaya geliĢtirilen tepkisel yaklaĢım, rastlantı sırasında verilen tepkisel yaklaĢım
aynı olmamaktadır. Bu da dilin bütün bu parametrelere geliĢtirdiği yaklaĢımların
çeĢitliliğinin bir göstergesidir.
Üzüntü ve sevinç ifadelerine ek olarak kaygı ve tasa belirten ifadeleri de bu kapsama
almak gerekmektedir.
Hayret ifadeleri de kısmen kalıp cümleler gibi birçok noktada uzun yılları takip eden
kullanımlarla ve kültüründe etkisini üzerinde taĢıyarak oluĢmuĢ ifade Ģekilleridir. Kısa
zamanda dilin hemen kullanılabilmesi ve günlük hayatta iĢe yaradığı izlenimine
kavuĢulması açısından üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir diğer konudur.
Romanlarda yer alan hayret cümlelerini, tekrarlamalardan mümkün olduğunca kaçınılarak,
aĢağıdaki Ģekilde ele almak mümkündür.

4.8.1. Hırsız ve Köpekler – 1961 ()ال لص وال ك ال ب

 خشعذ ٖٓ اُغغٖ؟٠ب خجش! ٓز٣
Lanet olsun, ne zaman çıktın hapisten? (Mahfuz, 1991, s. 20)

ي؟٤ُعَ اٞ! أُْ أر٢جز٤ب ٓق٣ !هزِذ
Birini öldürdün, eyvah. Sana yalvarmadım mı? (Mahfuz, 1991, s. 34)

!ٕػبٞل!ع٤ب خجش أث٣
54

Ne diyorsun, aç mısın? (Mahfuz, 1991, s. 42)

…فش
َ  ٓؾبًِّٚ ٢
ّ  اُؾ،ب خجش٣
Eyvah, mahalle tamamen sarılmıĢ. (Mahfuz, 1991, s. 46)

4.8.2. Kırlangıçlar ve Sonbahar – 1962 ()ال سمان وال خري ف

…ٕ اإلٌٓب٢ٌٖ ك٣ ُْأ
Mümkün değil miydi? (Mahfuz, 1991, s. 68)

ّ أثي
؟٢ز٤ؽي ٖٓ ٗبؽ
َ
Benden mi şüpheleniyorsun? (Mahfuz, 1991, s. 69)

ّ أٗذ رٔضػ ثال
ؽي؟
Mutlaka Ģaka yapıyor olmalısın? (Mahfuz, 1991, s. 71)

،٢٘ؼغج٣ ؽبُي ال
Durumunu beğenmiyorum. (Mahfuz, 1991, s. 72)

ارٕ كغؤح؟
.ْٗؼ
Peki aniden mi?
Evet. (Mahfuz, 1991, s. 85)

4.8.3. Yol – 1964 ()ال طري ق

ش إ ؽبء هللا؟٤ٌُٖ خٝ ،سٝثٌَ عش
Tabi ki memnuniyetle ama hayırdır ne oldu? (Mahfuz, 1991, s. 210)
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!ػغجذ ؽوب
Gerçekten enteresan! (Mahfuz, 1991, s. 232)

!٢٘أال رقذّه
Bana inanmıyor musun? (Mahfuz, 1991, s. 235)

4.8.4. Dilenci – 1965 ()الشحّاذ

!سٕٞ األٓش أخطش ٓٔب رزقٌٞ٣ ٕ أ٠أخؾ
Sanırım olay düĢündüğümden daha vahim. (Mahfuz, 1991, s. 320)

ؽوب؟
. األػٔبم ٓوذٓبد ألًضش ٖٓ ٓشك٢ كٟ أس٢ٌُ٘ٝ ،َأع
Gerçekten mi?
Evet, hatta ben hastalıktan ziyade daha derinlerde bir baĢlangıç görüyorum. (Mahfuz,
1991, s. 320)

د ًٔب ً٘ذ؟َٞ أػٛٝ
Acaba eski halime döner miyim? (Mahfuz, 1991, s. 321)

…ٌٖٔٓ زاٛ
Bu mümkün mü ki? (Mahfuz, 1991, s. 321)

!ٚارٕ ُٔبرا ٗجزر
Peki neden ona bıraktın o zaman? (Mahfuz, 1991, s. 324)

!ظ أؽذا ًا ٖٓ اُ٘بط٤ُ
Ġnsanlardan biri bile mi değil! (Mahfuz, 1991, s. 329)
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شة ػبٓش ؟ٛا
Kaç Emir! (Mahfuz, 1991, s. 332)

…بٛش٤ٕ ؿٝد
O mudur? (Mahfuz, 1991, s. 340)

؟٢ُب٤أأٗذ خ
Sen idol müsün? (Mahfuz, 1991, s. 341. sayfa)

…َُْ أعٔغ رُي ٖٓ هج
Bunu daha önce hiç duymamıĢtım. (Mahfuz, 1991, s. 343)

ُٔبرا ارٕ؟ٝ
Öyleyse neden? (Mahfuz, 1991, s. 355)

…ٖٚٓ ثٝأ
Ona inanayım mı? (Mahfuz, 1991, s. 356)

.حٞ اُ٘ؾ٢ٛ ٙزٛ
Bu çılgınlık. (Mahfuz, 1991, s. 357)

4.8.5. Nil Üzerinde Gevezelik – 1966 ()ثرثرة فوق النيل

أأٗذ عبد؟
Sen ciddi misin? (Mahfuz, 1991, s. 7)
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شا؟٤خ
.ا كبعذًاا ٓوشكًابٞع
ًّ ق٤ٌُفبدف ا
Hayırdır?
Ġğrenç bir durum geliĢti. (Mahfuz, 1991, s. 379)

.ًْ ػٔشى
!١ػٔش
Kaç yaĢındasın.
Yaşım mı? (Mahfuz, 1991, s. 380)

إ؟ٝ٥إٓ ا
Zamanı geldi mi? (Mahfuz, 1991, s. 387)

ّ ٌُّ٘ ٝ
!ّذاد ٓؾشٓبد٤ٖ عٜ
.ٙٝٝأ
Fakat hanımlar çok muhterem insanlardır.
Ooo. (Mahfuz, 1991, s. 388)

ؼغجي اُؾبٍ؟٣ أال
Beğenmiyor musun? (Mahfuz, 1991, s. 388)

.ن٤ع رؾوٞمٞٓ ٌٕٞ٘ أّٗ٘ب ع٢٘ؼ٣ زاٛ …ئخ٣اُجش
Masum mu? Bu da demek oluyor ki konuyu araĢtırmamız gerekiyor. (Mahfuz, 1991, s.
389)

،ئب٤ْ ؽٜ ال أك٢ٗاُؾن ا
Açıkçası hiçbir Ģey anlamıyorum. (Mahfuz, 1991, s. 389)
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!ب٤أرغبءٍ ُٔزا اؽ
Kendime neden yaĢadığımı soruyorum. (Mahfuz, 1991, s. 394)

؟٢ن فؾل٤ رؾوٞٛأ
Sen beni mi sorguluyorsun. (Mahfuz, 1991, s. 397)

!ب ُي ٖٓ عبؽش٣
Nasıl bir büyücüsün sen! (Mahfuz, 1991, s. 401)

!هّغ ثبٓشأحٞ٣ ٕت أ٣ظ ثبُوش٤ُ
.ًّال
Bir kadına tutulman için henüz erken.
Asla. (Mahfuz, 1991, s. 402)

ذ؟٣ن عذ٤رؾو
Yeni bir araştırma mı? (Mahfuz, 1991, s. 405)

ٖ ٗلغي؟٤ِٔق رغ٤ً ثبهلل
Nasıl oluyor da kendini teslim ediyorsun? (Mahfuz, 1991, s. 407)

4.8.6. Miramar – 1967 ()م يرامار

…بٛ …بٛ ، أعزبر ػبٓش، ػبٓش ثي،ل٤ب خجش أث٣
Ne güzel haber Emir Bey, Mösyö Emir, hah!..hah!.. (Mahfuz, 1991, s. 439)

!… أٗذٙٝا
Ah! Siz! (Mahfuz, 1991, s. 439)
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ٖٙٝ ػبهشا…ا٤عًٝبٕ ًال اُض
Aahhh, kocalarımın ikisi de bana çocuk veremedi maalesef. (Mahfuz, 1991, s. 443)

٠ِال ٓطِغ ػٝ ،ٔخ ًبالُؾبدٜ اٗغبٕ ثز٠ِ ػ٢ون٣ ٕغ أ٤غزط٣  َٓ ْ٘زا١الٞٓ
ائذ اال هللا؟ٞاُل
Kalplerde olanı sadece Allah bilebilirken, insanın imanını sorguluyorlar. (Mahfuz, 1991, s.
442)

!ًْ أؽجي اٌُجشاء
Büyükler seni ne kadar çok sevmiĢler! (Mahfuz, 1991, s. 444)

!ء اال ثبٌُلبف٢غ٣ ٕ الٞ٤… اُج٘غٙٝ ا...أٗب
Ben mi? Ooo, Pansiyon ancak yetiyor. (Mahfuz, 1991, s. 465)

4.9. Alkış/Kargış ve Halk Dili Kullanımlar
Bütün dil yapıları belli kurallar çerçevesinde meydana gelmektedir. Dillerin öğretimi
sırasında da bu kuralların önemli bir faktör olarak karĢımıza çıktığını görmekteyiz. Bu
kurallar bazı zamanlarda cümlelerin kuruluĢ Ģekilleri olarak karĢımıza çıkmakla beraber,
bazı zamanlarda da kelimelerin içerdiği anlamlar Ģeklinde de tezahür etmektedir.
AlkıĢ ve KargıĢ (Hayırdua ve Beddua), bir toplumun örf ve adet kültürünü, değer
yargılarını, inanç değerlerini yansıtan, zaman içinde de toplumsal etkileĢimle de değiĢime
uğrayan kısa ve derin anlamlı kalıplaĢmıĢ sözlerdir (AkreĢ H. 2016, s.9). Kısa, kalıp
sözlerden oluĢan ve konuĢmayı renklendiren, güçlendiren bu türler çok tanınır ve
kullanılırlar. Bu söz kalıpları genellikle özgün (orijinal), etkileyici ve duygu yüklüdür.
Çünkü bir sevinci, bir teĢekkürü (alkıĢta) veya bir acıyı, bir öfkeyi, bir nefreti (kargıĢta)
dile getirmek için söylenirler.
Halk diline ait kullanımlarla bir yönüyle benzerlik taĢıyan ve günlük konuĢma dilinde de
yer alan yalın ve etkili alkıĢlar, hem söyleyeni hem de söyleneni mutlu ederek bu ikili
arasında (veya birey-topluluk arasında) olumlu bir iletiĢim sağlar.
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Örnek: "Allah utandırmasın", "Allah nâmerde muhtaç etmesin", "Allah analı-babalı
büyütsün" gibi, kalıplaĢmıĢ alkıĢlardaki gönül alıcı içtenlik ve yoğunluk, uzun uzun
söylenecek sözlerden çok daha etkilidir. Bu hayırdualar aynı zamanda, insan ruh sağlığı
için temel bir "psikolojik gereksinim" olan karĢılıksız, içten sevginin birincil derecede
önemli olduğunu vurgulayan önemli söz kalıplarıdır.
Konularını tüm yaĢamdan alan ve yüzyılların bilgi birikimiyle oluĢup gelenek-görenekleri
geçmiĢten geleceğe taĢıyan söz kalıplarından oluĢan alkıĢ ve kargıĢların, bu oluĢumları ve
iĢlevleri nedeniyle, edebiyat ürünleri içinde önemli bir yeri vardır.

4.9.1. Hırsız ve Köpekler – 1961 ()ال لص وال ك ال ب

… عالٓزي٠ِاُؾٔذ هلل ػ
Geçmiş olsun… (Mahfuz, 1991, s. 4)

،ٍب سعب٣ ٢ْٗٞ! فذه٤ِٓ الٝ
Kimse azarlamayacak, bana inanın beyler. (Mahfuz, 1991, s. 5)

…ذ٤ب عؼ٣ ٕطب٤اخض اُؾ
Sakın ha Sait ġeytan'a uyma! (Mahfuz, 1991, s. 5)

!ب ؽبهشح٣ ىٞأث
Ey akıllı, baban o senin! (Mahfuz, 1991, s. 6)

… ثبثب٠ِ ػ٢ِٔع
Babana selam söyle… (Mahfuz, 1991, s. 6)

…ِي اُج٘ذ ال رؼشكيٜٓ ٠ِػ
Ağır ol, kız seni tanımıyor… (Mahfuz, 1991, s. 6)

…األؽجبةٝ ٓجبسى ُالفذهبء
ArkadaĢları ve dostları tebrik ediyorum (Mahfuz, 1991, s. 10)
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…ي٤ِ ػٚزْ ٗؼٔز٣ سث٘ب
Allah sana daha çok versin… (Mahfuz, 1991, s. 14)

خ اُغذػبٕ؟٤ثوٝ
Peki ya geride kalan kahramanlar? (Mahfuz, 1991, s. 17)

ق ؽبٍ اُؾـَ؟٤ً
İşler nasıl? (Mahfuz, 1991, s. 17)

!ٓخٌٞ اُؾٞظلٞٓ ْٜٗر٘بثِخ ًب
Tembeller sanki devlet memuru olmuĢlar… (Mahfuz, 1991, s. 17)

…ى ثبرٕ هللاٝ ػذ٠ِٗبس ػ
Canları cehenneme Allah’ın izniyle… (Mahfuz, 1991, s. 18)

… عالٓزي٠ِؽٔذا هلل ػ
Geçmiş olsun… (Mahfuz, 1991, s. 18)

 ُوطخ؟َّٚٗ ا٤ه
Onun büyük fırsat olduğunu mu söylüyorlar? (Mahfuz, 1991, s. 19)

…َ اُذاخ٢اُغبًزخ ك
Ceket içeride… (Mahfuz, 1991, s. 19)

…وي٣ س٢ِّث
Bir yudum al… (Mahfuz, 1991, s. 20)

.٢٘ٓ ظ٤ُٞال اُـذس ٓب رٌٖٔ اُجُٞ ٢ِ ػ٢رخبك
Benim için kaygılanma, polise ihbar etmeselerdi asla yakalanmazdım. (Mahfuz, 1991, s. 3)
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.ٚٔشؽ٣ شإ هللآٜ ْب ػ٣ ال
Ey Mehrân Usta Allah ona merhamet etsin! (Mahfuz, 1991, s. 34)

…ِّْب ٓؼ٣ رؾٌش
Sağol dostum… (Mahfuz, 1991, s. 36)

.ي٤ِ ػٚزْ رؼٔز٣ سث٘ب
Rabbimiz sana bol nimet versin! (Mahfuz, 1991, s. 46)

4.9.2. Kırlangıçlar ve Sonbahar – 1962 ()مان وال خري فال س

!...ٌشٓي٣ سثّ٘ب
Allah razı olsun. (Mahfuz, 1991, s. 59)

.ّاٝ اُذُٚ َٖٓ ٕعجؾب
Başınız sağolsun. (Mahfuz, 1991, s. 63)

!أَُِ أعبسى هللا
Sıkılmak mı, Allah korusun. (Mahfuz, 1991, s. 99)

4.9.3 Yol – 1964 ()ال طري ق

… أُشك٠ُِؼ٘خ هللا ػ
Hastalığa lanet olsun… (Mahfuz, 1991, s. 186)

.ٚ٣س اٌُجبسٝ اٗزظشد إٔ رض٢ٌُّ٘ٝ زي٣ُْ أرٔ ٌّٖ ٖٓ رؼض
Taziyene gelemedim, belki pavyona gelirsin diye bekledim. (Mahfuz, 1991, s. 191)

.خ٤كزي ثؼبك
Canın sağolsun. (Mahfuz, 1991, s. 195)
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!فؾزي
! اُؾزس ٓ٘ي٠ِ ػ٢٘أٗذ رؾ ّغؼ
Şerefe.
Size hazırlıklı olma hususunda bizi destekliyorsunuz herhalde! (Mahfuz, 1991, s. 202)

.غبسح ٖٓ كنِي٤ع
Sigara lütfen. (Mahfuz, 1991, s. 205)

.ٖت ارا ؽؼشد ثزؾغٛعؤرٝ ٘خ٣ُذ اعجشٝاُضًبّ! ر٘ب
Nezle mi! Asprin aldım, iyileĢirsem giderim. (Mahfuz, 1991, s. 232)

4.9.4. Dilenci – 1965 ()الشحّاذ

…ءٞؾلظ٘ب ٖٓ ًَ ع٣ ُٕ٘غؤٍ هللا أ
Allah bizi bütün kötülüklerden korusun. (Mahfuz, 1991, s. 327)

…ِّْب ٓؼ٣ ٞثشاك
Bravo dostum. (Mahfuz, 1991, s. 337)

…ٌِْ ػ٘ذى ر٢بر٤ؽٝ …ٌِْ أفذهي كز٢٘ٗا
Sana inanıyorum konuĢ… Allah aşkına konuş. (Mahfuz, 1991, s. 346)

!بٗب أؿجطي٤أؽٝ  ُي٢بٗب أسص٤أؽ
Bazen sana üzülüyorum, bazen de aptal olduğunu düşünüyorum. (Mahfuz, 1991, s. 349)

،أٗذ صػالٗخ
Üzgünsün, (Mahfuz, 1991, s. 357)
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4.9.5. Nil Üzerinde Gevezelik – 1966 ()ثرثرة فوق النيل

…ي٤٘٤ ػ٢ أٗظش ك,خ٣ًلب
Yeter artık, gözlerine bak. (Mahfuz, 1991, s. 378)

…٢ٖٗٓ ادسا
Kim bana söyledi? (Mahfuz, 1991, s. 380)

شح؟ٛ اُوب٢ظ ُي ٖٓ أهبسة ك٤ُ أ
.ال أؽذ
Kahire’de hiç akraban yok mu?
Hiç kimse. (Mahfuz, 1991, s. 380)

.ب اُجوبءُٜ ٢ اُز٢ٛٝ ْٛاُقذاهخ ا
Sadakat çok önemlidir ve hiçbir zaman tükenmez. (Mahfuz, 1991, s. 382)

.ع٘بٞا سئٞعؼٞال ر
Kafamızı ĢiĢirmeyin. (Mahfuz, 1991, s. 382)

….ّش اُؼب٣ ٓغ أُذ٢ُ ٌَْ ٓب ؽق٤ِعؤهـ ػ
...ؿبدٝا
ّ
Sefiller. Müdürle baĢımıza ne geldiğini anlatacağım size. (Mahfuz, 1991, s. 384)

 ٓٔضِخ؟٢ٌٖٗٞ إٔ ر٣ذ٣رش
Oyuncu mu olmak istiyorsun? (Mahfuz, 1991, s. 386)

…اِٞغت أإ أثِـٌْ سعبُخ هجَ إٔ ر٘غط٣  كٌشح٠ِػ
Bu arada iyice şaşırmadan size bir Ģey anlatayım. (Mahfuz, 1991, s. 388)

…ٌْٓبح أ٤ؽٝ ٢ٗٞ ال رؾشع، رُي٢ش ك٤ٌقؼ اُزل٣ ال…ال
Hayır öyle düĢünmeniz doğru değil. Utandırmayın beni lütfen. (Mahfuz, 1991, s. 389)
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…ذح٤ب كزٌُخ ٓلٜ٘هذّّ ُ٘ب ػ
Onunla ilgili lüzumsuz da olsa anlat bakalım bir Ģeyler. (Mahfuz, 1991, s. 389)

. ساؽزي٠ِ ػ٢ًٗٞ
Rahat ol. (Mahfuz, 1991, s. 390)

.اٗغطَ ػبدح هجَ إٔ أعذ اُلشفخ
Bir yol bulmadan önce genellikle aptallaşıyorum. (Mahfuz, 1991, s. 394)

ٖٓ رؾذ-  ؽؼبس-م ُزؾذٖٞٓ ك- ب رغزجذٍ ثؾؼبسٜٗـ كِغلزي ثؤ٤ٌٖٔ رِخ٣
!مُٞل
Felsefeni aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı değiĢtirdim diye özetleyebiliriz. (Mahfuz,
1991, s. 397)

!سم ؽبئوٝ ٚٗ ًؤ،أُؼغَ صكذ
Adi tütün, sanki yanmış kâğıt gibi. (Mahfuz, 1991, s. 401)

بح؟٤ ٓطِغ اُؾ٢ق ً٘زْ ك٤ً
Hayatınızın ilk dönemlerinde nasıldınız? (Mahfuz, 1991, s. 406)

4.9.6. Miramar – 1967 ()م يرامار

١عذٝ  اُغغَ ػبٓش٢ي إٔ رٌزت ك٤ِ كبؽزشهذ ػ،خ٣اعبٞٗؼْ عئذ ٓشح ثخ
.ٚٓؽشٝ
Evet buraya bir yabancı getirmiĢtin ve ben de kaydı “Emir Vecdi ve Haremi” olarak
tutmanı ısrarla istemiĢtim. (Mahfuz, 1991, s. 441)

!بٜٗ صٓب٢الٗخ ك٤ٛ الٝ
Kendi döneminde Helen bile bu kadar muhteĢem görünemezdi. (Mahfuz, 1991, s. 441)
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ِي؟ٖٛ ا٣ٌُٖ اٝ ،عالٓزي
Geçmiş olsun, ailen nerede? (Mahfuz, 1991, s. 442)

زوذّ ث٘ب اُؼٔش؟٣ ُٔبراٝ ْ اُجؼلٜؼزة اُ٘بط ثؼن٣  ُٔزا٢ٗخجّش
Söylesene insanlar neden birbirlerine zarar veriyorlar? Ve neden yaĢlanıyoruz? (Mahfuz,
1991, s. 442)

ء؟ ًال ُْ رؼذ ًٔب ًبٗذ٢ب ؽِٜظ ًٔض٤ُ خ٣ٍ إ االعٌ٘ذسٞ رو، ػبٓشٞ٤ب ٓغ٣ ٙا
ب؟ٜ هشهبر٢ٕ ك٥ اٟ اُضثبُخ رش،بٓ٘ب٣ أ٠ِػ
Ah Mösyö Amir, Ġskenderiye gibi bir yer olmadığını hala nasıl söyleyebiliyorsun. Artık
bizim zamanımızdaki gibi değil, sokaklarında çer çöp var. (Mahfuz, 1991, s. 442)

أُالثظٝ خٜاالثٝ اُلخبٓخٝ سُٞ٘اٝ حِٞبح اُؾ٤ أؽت اُؾ، ػبٓشٞ٤ب ٓغ٣ ذح٤ً٘ذ ع
…ٖ ًبُؾٔظ٣ٞ أُذػ٠َِ ػًٛ٘ذ أٝ ،ٗبدُٞاُقبٝ
Ben bir hanımefendiydim Mösyö Emir. Güzel hayatı, ıĢık ve lüksü severdim. Bir salona
girdiğim zaman güneĢ gibi aydınlatıyordum. (Mahfuz, 1991, s. 442)

.ؼخ٤٘ٔخ ؽٜ ػوالء ثزٞ هٚ٤ِ ػ٠هن
Bilge insanlar seni çok kötü bir suçla suçladılar. (Mahfuz, 1991, s. 442)

،ٕخبدٓبٝ ؿغبُخٝ ٢علشعٝ ٕٞٓشٓطٝ ٙ هبٚؼَٔ ث٣ …!ٕ اُغبدحٞ٤ًبٕ ث٘غ
!خ٤ػٞ ؿغبُخ اعجّٟٞ عٞ٤ُ اٚخذّ ث٣ ال اؽذ
Bu pansiyon kaliteli insanlara hizmet ederdi. Burada çalıĢan aşçı, yardımcısı, garson,
çamaşırcı ve iki tane de hizmetli vardı. ġimdi ise haftada bir temizlikçi kadın geliyor.
(Mahfuz, 1991, s. 444)

.خ٣اعبٞ اُخٚ اال فبؽجزٚ٤شآبس ثبَٓ اال اعذ ك٤ٓ ٕٞ٤ ث٘غ٠ِ ػ١بس٤هغ اخزٝ
Mekân küstah sahibinden bana kalır ümidiyle seçtim Miramar Pansiyonunu. (Mahfuz,
1991, s. 446)
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.ب عذاٜؾج٣ ٕ ًبٚالرٞ ع٢ب كٛ ًبٗذ رقؾت أثب،ٔخ٤غذ ؿؾ٤ُ شحٛص
Zühre aptal değil, babasıyla her yere giderdi. Babası onu çok severdi. ( Mahfuz, 1991, s.
449)

!ؽبعت إٔ رٌلش هِجخ ثي
Aman dikkat et de dinden çıkma sonra. ( Mahfuz, 1991, s. 451)

… ٓؼ٘ب٢ٓٞ ه،غبٓؾي٣ هللا
Allah seni affetsin, bizimle gel hadi. ( Mahfuz, 1991, s. 457)

 رِي اُؾبٍ؟٢ٕ أكنَ ُي كٞ٤ ث٘غ٢غذ االهبٓخ ك٤ُأ
O halde bir pansiyon sizin için daha uygun değil mi? ( Mahfuz, 1991, s. 462)

!شح٤ عٌشر٠ُ ؽبعخ ا٢ٕ كًٞ عؤ٢ػٝزؾون ٓؾش٣  كؼ٘ذٓب،ِي٤ ؽ١ؽذ
Hadi gayret et biraz. Projemi gerçekleĢtirdiğimde bir sekretere ihtiyacım olacak. (Mahfuz,
1991, s. 470)

,ء٢ ؽ٠ِ ُغذ آعلخ ػ،ت٤ء ه٢ًَ ؽ
Her Ģey güzel, hiçbir Ģey için üzgün değilim. (Mahfuz, 1991, s. 475)

،٘خ٣ثَ أٗذ ؽض
Fakat sen üzgünsün. (Mahfuz, 1991, s. 475)

 اؽٌٔذ ػوذ اٌُشاكزخ؟٢٘ٗأٝ ٢٘ ؽِوذ ره٢ٗ أٟأال رش
TraĢ olup kravatımı düzgünce bağladığımı görmüyor musun? (Mahfuz, 1991, s. 479)

.عئزي ٖٓ أُؾطخ سأعب
Ġstasyondan direk buraya geldim. (Mahfuz, 1991, s. 482)
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4.10. Eşdizim Yapılar
Yeni öğrenilen dil açısından bazı kelime gruplarını birlikte kullanmak gerekmektedir. Dilin
doğru ve anlamlı bir Ģekilde öğrenilebilmesi için kalıp cümleler kadar önemli olan bir diğer
kullanım da eĢdizim yapılardır.
Sözcüklerin hatalı kullanımlarına engel olabilmek ve bu noktada yapılacak yanlıĢların
önüne geçebilmek hususunda eĢdizim yapılar büyük önem taĢımaktadır.
EĢdizim ifadeler, kelimelerin dilin doğal yapısına uygun bir Ģekilde kullanımına fırsat
vermekle de, dilin doğru kullanımına fayda sağlamaktadır.
Diyalog cümleler eĢliğinde öğretilecek olan eĢdizim yapıların, akılda kalıcılığı ve pratik
hayatta daha fazla kullanım imkânı sunması açısından da önem taĢıdığını ayrıca ifade
etmek gerekecektir.
Günlük hayatın gerektirdiği pratik ifadelerin karĢılanması, zorlama ve yapay unsurlarla bir
araya getirilmiĢ kelimelerin yanlıĢ birliktelikleriyle mümkün görünmemektedir. Kelime
birlikteliklerinde daha doğru yapıya ulaĢmak ve dili doğal yapısı içinde hatasız kullanmak
açısından eĢdizim yapıların sağladı fayda tartıĢılmak önem taĢımaktadır.
Romanlarda yer alan eĢdizim yapıları, tekrarlamalardan mümkün olduğunca kaçınılarak,
aĢağıdaki Ģekilde ele almak mümkündür.

4.10.1. Hırsız ve Köpekler – 1961 ()ال لص وال ك ال ب

.طبم٣ الٝ ؽبسٝ  ؿجبس خبٗنٞ اُغ٢ٌُٖ كٝ
Fakat hava boğucu ve dayanılmaz bir sıcak vardı. (Mahfuz, 1991, s. 7)

. اُطشهبد أُضوِخ ثبُؾٔظٙزٛ
GüneĢin etkisiyle aşırı sıcak bu yollar. (Mahfuz, 1991, s. 7)

.ٕٞاُغبُغٝ ٕٝاُؼبثشٝ ٗخٞ٘بساد أُغ٤ اُغٙزٛٝ
Bu çılgın arabalar, gelip geçenler, oturanlar… (Mahfuz, 1991, s. 8)
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…ذ٤ب عؼ٣ ِْع
Teslim ol Said! (Mahfuz, 1991, s. 47)

4.10.2. Kırlangıçlar ve Sonbahar – 1962 ()ال سمان وال خري ف

...ن٤ٓخ دهٌٞهق اُؾٞٓ ٝ ،شح٤ذ هق٤ُا
Zaman kısa ve karar verme zamanıysa çok az. (Mahfuz, 1991, s. 51)

…بٓخ هبٓذ٤اُو
Kıyamet koptu. (Mahfuz, 1991, s. 51)

…ٕ٥ ا٠ ؽز١ش٣صٞ ُْ أعزطغ اإلرّقبٍ ث٢ّ٘ٗس عؼبدري اٞرق
ّ
Benim Ģimdiye kadar bakana bile ulaşamadığımı hayal edin. (Mahfuz, 1991, s. 53)

،ش٤ٓشًضى ًج
Makamın büyük. (Mahfuz, 1991, s. 55)

ٕ؟ٝذ٣ٓبرا رش
.شا ًاٛذا ًا هب٣دٓب ًا عذ
Ne istiyorsunuz?
Taze ve temiz kan. (Mahfuz, 1991, s. 57)

…ٔذ ثؼذ٣ ُْ اُجِذ
Ülke henüz ölmedi. (Mahfuz, 1991, s. 57)

!م أُِيٞارٕ كِزٌٖ األؽضاة ك
O zaman partiler kralın üstünde olsun. (Mahfuz, 1991, s. 58)
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.٠ٜأُِي اٗز
Kral bitti. (Mahfuz, 1991, s. 62)

…٘بٛ  عبعذى٢٘ٗ ثؤ٢٘ؾذص٣ ٢هِج
Ġçimden bir ses seni burada bulacağımı söylüyor. (Mahfuz, 1991, s. 66)

!...٠٘غ٣  دسعب ًا الٚز٤ُوذ أػط
Ona dersini verdim, artık unutmaz. (Mahfuz, 1991, s. 72)

…ذد ثبالثبدحٜٓ ٚخ٘ب ٗلغ٣ربس
Bizzat tarihimiz yok olma tehdidi altında. (Mahfuz, 1991, s. 76)

!سم ثال ؽشاعٖٝ ؽشاػي?… أٗذ ص٣أ
Yelken nerede?... Sen yelkensiz bir kayıksın. (Mahfuz, 1991, s. 88)

…٢ُ أٗذ ُْ روشس ثؼذ إٔ رلزؼ هِجي
Kalbini bana açmaya henüz karar vermedin. (Mahfuz, 1991, s. 106)

4.10.3. Dilenci – 1965 ()الشحّاذ

. أٌُِخ٠ٌُ٘٘ي ػٔالم ثٌَ ٓؼٝ
Kelimenin tam anlamıyla dev gibisin. (Mahfuz, 1991, s. 319)

.ب٤ٗن ثبُذ٤شا ٓب أم٤ًضٝ
ًا
Dünya bana dar geliyor. (Mahfuz, 1991, s. 320)

.ع ٖٓ اُلِغلخٞ٘ ث٢٘٣ٌُٝ٘ي رذاٝ
Beni bir çeĢit felsefeyle tedavi ediyorsun. (Mahfuz, 1991, s. 321)
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.طٞ ؿجشاء ًبُطوظ أُ٘ؾٟرًش
Tozlu hatıralar kötü havalar gibidir. (Mahfuz, 1991, s. 322)

.ي٤ً اال ًالّ سٞٛ ٓب
O sadece ve sadece hassas ve narin ifadedir. (Mahfuz, 1991, s. 328)

 ٖٓ أُالئٌخ؟ٞٛأ
O meleklerden mi? (Mahfuz, 1991, s. 329)

!ٖ٤ أُؼشًخ رظلش ثآالف أُغزٔؼ٢أهزف ثؾؼشى ك
ġiirini kargaĢanın tam ortasında fırlat, binlerce hayran kazanırsın. (Mahfuz, 1991, s. 330)

. األثذ٠ُجخ ٓبرذ اُٛٞٔا
Yetenek tamamen ölmüş. (Mahfuz, 1991, s. 330)

،ٖٕ هجَ اُلٞٗٓبد اُوب
Hukuk, sanattan önce ölmüş. (Mahfuz, 1991, s. 330)

…ٌزا أٓبّ اُؤشٛ ال رزؾذس
Ay karşısında böyle konuĢma. (Mahfuz, 1991, s. 341)

…اُقجؼ هِغ
Gün doğdu. (Mahfuz, 1991, s. 342)

!تٌُٖٛ ُي هِت ٖٓ رٝ
Fakat altın kalplisin. (Mahfuz, 1991, s. 343)

ّ
.ّْ عؤدم اُغذاس األف
Sağır duvara vuracağım. (Mahfuz, 1991, s. 343)
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! ػؾ٘بٞٛ ظ٤ُأ
Bizim yuvamız değil mi? (Mahfuz, 1991, s. 343)

!سدحٝ َ األسك ٖٓ أع٠هَ اٗي عئذ ٕ أهق
De ki ben yeryüzünün en uzak noktasından sadece bir gül için geldim. (Mahfuz, 1991, s.
347)

…بٜاعجبرّٞ ثٞسدح ُْ رؼذ روٝ
Gül, artık görevini yapmıyor. (Mahfuz, 1991, s. 347)

ّ رُي
…َت ًٔب هِذ ُيَٛإٔ هِجي ِٖٓ ر
Demek ki daha önce de söylediğim gibi senin kalbin altın gibiymiş. (Mahfuz, 1991, s. 348)

ّ ثَ هَ اّٗي
!رِطخ ًشآزي ٓغ آشأح عبهطخ
Ya da haysiyetinin rezil bir kadınla kirlendiğini söyle. (Mahfuz, 1991, s. 348)

!ٖ٤و٤ُ أػؾن ألثِؾ اٝأ
!نب ثال ػِّخ٣ رغوو ٓشٝأ
Ya doğruya ulaşmak için âĢık olacağım.
Ya da sebepsiz yere hasta olacaksın. (Mahfuz, 1991, s. 350)

.ي٤ِ كال رٌق ػٖ ؽٖ اُؾشة ػ٢عزٝأٓب ص
Ama karım sana savaş açmaktan vazgeçmez. (Mahfuz, 1991, s. 350)

. أُشك٢ٗدٝٓ٘ز ػب
Hastalık tekrar ettiğinden beri, (Mahfuz, 1991, s. 354)

…ٔغبد اُغشٛٝ ٍٜٞأٗلبط أُغ
Yabancının nefesleri, sırrın fısıltıları… (Mahfuz, 1991, s. 357)
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أًبٕ ؽضٗي أًجش ٖٓ ؽج٘ب؟
Üzüntün sevgimizden daha mı büyük? (Mahfuz, 1991, s. 358)

…َ٣ٞؼبُظ ثبُقجش اُط٣ ػزاة
Acı, ancak uzun bir sabırla geçer. (Mahfuz, 1991, s. 358)

4.10.4. Nil Üzerinde Gevezelik – 1966 ()ثرثرة فوق النيل

 ؽوب؟ُٚ َ أفِؼٛ
Ben gerçekten ona layık mıyım? (Mahfuz, 1991, s. 387)

.ٟـغِي اُ٘ذ٣ ٠ اُؾشكخ ؽز٢َ ُزُي عز٘بّ كٛٝ
Rutubetten ıslanma pahasına bunun için mi balkonda yatacaksın. (Mahfuz, 1991, s. 388)

.ذ٣ع عذٞٗ ٖٓ ّ د٠ُ رؾٖ ثؾبعخ ا٢غت إٔ رؤر٣
Gelmen lazım, taze kana ihtiyacımız var. (Mahfuz, 1991, s. 390)

!شح٤جخ ٓض٤بء ػغ٤اعذح ػ٘ذًْ أؽٝ ٢٘ٗ ثؤ٢ هِج٢٘خخ ؽوب ٓ٘ز إٔ ؽذص٤أٗب ؽ
Kalbimi dinlediğimden beri eminim ki sende farklı bir Ģeyler var. (Mahfuz, 1991, s. 391)

.َذخَ اُؼو٣ ًالّ ال
Aklın algılamadığı bir kelime, (Mahfuz, 1991, s. 393)

.٢ اعزؼذاد أدثٝهِٔي ر
Kalemin edebiyata hazır, (Mahfuz, 1991, s. 393)

.ّ اُظال٢ ػٖ كزبح ٓ٘بعجخ ك٢ُ ي إٔ رجؾش٤ِػ
Bana, bu geceye uygun bir kız bulman gerekiyor. (Mahfuz, 1991, s. 394)
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!ٟاّٗي أُطق ٖٓ هطش اُ٘ذ
Sen su damlasından daha yumuşaksın. (Mahfuz, 1991, s. 396)

،ارٕ كِ٘جذا ثي
O zaman sıra bende. (Mahfuz, 1991, s. 397)

…ُْ أٓبسط اُؾٌْ ثؼذٝ ُْ أخل ؽشثب
Ne savaşa girdim ne de iktidar oldum. (Mahfuz, 1991, s. 397)

ٖ ؽوب٤َ٘ٓ رئٛ ٌُٖٝ .بدكخٛ  دسآب٠ُضُخ أُٜب أٍِٜ ثوٞأٓبٌْٓ عبؽشح عزؾ
ثزُي؟
KarĢında büyücü var. Bu kalem hareketleriyle her Ģeyi güzelleĢtirecek. Ama sen buna
gerçekten inanıyor musun? (Mahfuz, 1991, s. 397)

…دُٞٔؼ ثؼذ ا٤ؼ٤ ع١٘ب اُز٤ذ ك٤ؽُٞ اٞٛ
Ġçimizden öldükten sonra yaşayacak olan tek kiĢi o. (Mahfuz, 1991, s. 398)

.سىٝعبء د
Sıran geldi. (Mahfuz, 1991, s. 399)

صح؟ٞس اُغٝاالّ كِٖ رذٝ ٢ضر٣ب ػض٣ فجشى
Sabırlı ol azizim, yoksa plak döner mi? (Mahfuz, 1991, s. 400)

وخ؟٤ االٗـبّ اُشه٠َِ اهزقش األٓشػٛٝ
İnce bir ritme mi kaldı her Ģey? (Mahfuz, 1991, s. 401)

…خ٤ُٓزغبٍ ػٖ رُي اُـذح اُ٘خب
Bunu o hormonlara sorarsın. (Mahfuz, 1991, s. 402)
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…٢ٗ ال رٌبدإ رؾٔال١هذٓب
Ayaklarım beni taşıyamıyor. (Mahfuz, 1991, s. 403)

،َ ُي٣ٞاُؼٔش اُطٝ
Senin ömrün uzun olsun. (Mahfuz, 1991, s. 407)

ب؟ِٜ ظ٢ُي كٕٞٔ ػٖ عش خٝش٤غؤٍ ًض٣
Neden o kızdan büyüleniyorsun diye birçokları soruyor? (Mahfuz, 1991, s. 407)
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BÖLÜM V

SONUÇ

Dilin yapısını oluĢturan en temel unsur sözcüktür, kelimedir. Dil öğretimi sırasında daha
fazla sözcüğe, daha fazla kelime dizilimi tecrübesine ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretim
aĢamasında oluĢturulan sözcük fazlalığı, dilin daha iyi ve etkin kullanıldığının ve iletiĢimin
daha sağlıklı yapıldığının bir göstergesidir. Sözcük fazlalığı ve kelime dizilimi zenginliği,
aynı zamanda dil öğretimini de daha kaliteli ve iĢlevsel kılmaktadır.
Reklam, tanıtım ve ajans çalıĢmaları sırasında sözcük tasarrufu oldukça önemlidir.
Verilmek istenen mesajın etkili ve akılda kalıcı olması için sözcük sayısında tasarrufa
gidilmesi gerekmektedir. Daha az kelime sayısı ve daha vurucu ifadeler bu sektörde
baĢarıyı yakalamak için oldukça gereklidir. Bu sektörde bütün odaklanma pazar oluĢumuna
ve müĢterinin beğenisine yönelik kurgulanmaktadır. O sebeple verilmek istenen mesajın en
veciz, en kaliteli ve kafiyeli verilmesine, bu yönlendirmenin de doğal olarak ticarete etki
etmesine gayret edilmektedir. Dil öğretiminde ise bunun gibi bir sözcük tasarrufu kaygısı,
gerek duyulmamasının da ötesinde bizzat kaçınılması gereken bir husustur.
Dil öğretimi aĢamasında, kelime dağarcığını özellikle geniĢ tutmak gerekmektedir. Günlük
hayatın herhangi bir noktasıyla ilintilenecek Ģekilde ve oldukça geniĢ bir yelpazede
kullanım alanına ihtiyaç vardır. Bu aĢamada öğrencinin karĢılaĢtığı her nesne, olgu,
kelime, ünlem, hatta yansıma sözcükler dâhi öğrenilen dile temel teĢkil etmektedir. Dil
öğretiminin temel aĢamasında oluĢan bu hassasiyet, dilin kullanımı aĢamasında da etkisini
gösterecektir.
Dil toplumu birbirine bağlamaktadır. Dil sokakta, hayatın odak noktasında, okulda ve
arkadaĢ ortamında kullanılmasıyla anlam kazanmaktadır. Hayattan, sokaktan, günlük
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kullanımdan uzak kalan bir dil, içinde bulunduğu toplum açısından da bir mana ifade
etmemektedir.
Sözlü kültürün taĢıyıcı unsuru olmasının yanı sıra dil, yazılı kültürün oluĢumunda ve
aktarılmasında da hayati öneme sahiptir. Kaleme alınmıĢ bütün eserlerin, gazete ve dergi
gibi mecmuaların, ders kitaplarının ve bunun gibi yazılı eserlerin de taĢıyıcı kolonunu dil
oluĢturmaktadır. Bütün yazılı eserlerde de, sözcükler yardımıyla o toplumun kimliği
konusunda ipuçlarına ve yansıtıcı öğelere ulaĢmak mümkün olacaktır.
Dile ait olarak ortaya çıkan ve dilin hemen hemen bütün hususiyetlerini yansıtan en önemli
yazılı örnekler edebi eserlerdir. Edebiyat, toplumun en derinlikli noktalarına ıĢık tutan ve
en gözlenebilir hale gelmesine yardımcı olan yaĢam alanıdır.
Edebiyat, dile ait bir üretimdir. Edebiyat, dilin mevcut yalın halini tezyin eden, içinde derin
yaĢamsal öğeler bulunduran ve bu Ģekilde dilin daha baĢka ve özel bir görünüm
kazanmasını temin eden kullanım alanıdır. Edebiyatın dil açısından taĢıdığı anlam, dilin
hayata dokunan birçok özelliğini gözler önüne sermesi ve dili nitelikli bir yaĢamsal ürüne
dönüĢtürmesi sebebiyle oldukça önemlidir. Tabir yerindeyse edebiyat sayesinde dil,
insanla buluĢmuĢ ve hayata açılmıĢtır.
Edebiyat, dilin henüz öğretim aĢamasından ziyade daha sonraki bir zaman diliminin
konusu gibi değerlendirilebilir. Çünkü henüz dil yeni öğreniliyor, kelime dizilimi ve dil
mantığı yeni olgunlaĢıyordur. Bu evrede, kelime ile daha fazla Ģey ifade etmeye gayret
gösterilmeksizin sadece bir anlama yoğunlaĢılabilir. Kademeli olarak tamlamaların,
yansımaların, kalıp ifadelerin ve mecaz kullanımların anlaĢılır kılınması daha kolay
gelebilir. Öğrenim aĢamasının çok sonraki zamanlarında konu haline getirilecek olan
edebiyat ile bu dönemde ilgilenilmesi anlamsız gibi de durabilir. Çünkü bir tarafta daha
yeni öğrenilmeye çalıĢılan bir dil, diğer tarafta da dilin dönüĢmüĢ hali bulunmaktadır.
Birbiriyle henüz bu aĢamada ne Ģekilde iliĢkilendirileceği sorusu, akıllara takılacak ilk
husus olacaktır.
Edebiyat, dil açısından bir yaĢam alanıdır. Ham haldeki bir dilin, yaĢam ve kültür
öğelerinin de katkısıyla değiĢmiĢ ve dönüĢmüĢ Ģeklidir. Edebiyat denildiği zaman artık
dilden daha fazla ve farklı bir Ģey söylenmiĢ olmaktadır. Bu yönüyle edebiyat, dile dair
birçok iz barındırdığı gibi, o kültüre ve yaĢam bilgisine dair de çok kuvvetli izler
taĢımaktadır. Bu sebeple edebiyat ve dil sarsılmaz bir bağla birbirlerine bağlanmıĢtır.
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Sözcük zenginliği ve çeĢitliliği açısından edebi eserlerin hiç de azımsanmayacak bir
kaynağa sahip olduğu tespit edilmektedir. Edebi eserlerde yer alan sözcük çeĢitliliği kimi
zaman tasvirlerin yardımıyla mükemmel düzeyde artıĢ gösterirken, kimi zaman da ara
cümlelerle ve yaĢamdan izlerle muazzam düzeyde dile zenginlik katmaktadır. Edebi
eserlerde gün yüzüne çıkan dil zenginliği, okuyucuyu dilin büyülü atmosferine davet
etmekte, bu dilin içinde daha bilinmez nice maceralara atılmanın mümkün olabileceği
fikrini uyandırmaktadır. Sözcükler yardımıyla hayatın birçok farklı noktasına dokunmak,
onu tasvir etmek, anlamlandırmak bu yönüyle mümkün kılınmaktadır.
Edebi eserler, aslında baĢtan sona bir cümle ile geçiĢtirilebilecek olan bir mefhumu hayatın
zenginliği ile geniĢletmektedir. Böylesi büyük bir anlam derinliği, edebi eser yardımıyla
dili de baĢka bir iklime taĢımaktadır. Edebi eser yardımıyla iki cümle arasına artık yaĢam
girmiĢtir. Cümleler gülün renk tonuna, gürültünün Ģiddetini tasvir eden sıfata, bakkal ile
manavın söz düellosuna bulanmıĢtır. Cümleler, mutluluk ve sevinçten, keder ve hüzünden,
kaygı ve karmaĢadan bağımsız değerlendirilemeyecek bir hal almıĢtır. Cümlenin arasına
birçok yaĢamsal öğe eklemlenmiĢ, bu vesileyle de cümlelerin canlı olduğu ve
büyüyebildiği fikri verilmiĢtir.
Dil canlıdır. Dilin canlı olduğu gerçeği, belki de en fazla bir edebi eser yardımıyla gözler
önüne serilebilmektedir. Yerine göre bir cümleyle de sınırlanabilecek bir ana fikir, koskoca
bir romana veya hikâyeye geniĢleyebilmektedir. Bir dil açısından düĢünülecek olursa,
böylesi bir sözcük zenginliğine sahip olan edebiyatın dilden ve dil öğretiminden
bahsedildiğinde değerlendirme dıĢı kalması kabul edilemezdir.
Edebi eserler oldukça fazla sayılabilecek bir sözcük zenginliğine sahiptir. Tanımlamaların
yapılması sırasında kullanılan detaylar, tasvir cümlelerinin zenginliği, betimlemelerin dile
kattığı ahenk, baĢlı baĢına üzerinde durulması gereken sözcük harikalarıdır. Bir dil belki de
en gerçekçi kullanım alanına bir edebi eser yardımıyla ulaĢabilir demek çok da abartılı
sayılmasa gerektir. Dilin kendisini gerçekleĢtirebilmesi ve en geniĢ kapsama ulaĢabilmesi
için böyle bir çalıĢma alanı uygun bir fırsat olacaktır.
Edebi metinler, dil öğretimi sırasında okuma-yazma-dinleme ve konuĢmadan sonra
kültürel birikimi de aktarmak hususunda beĢinci saç ayağını oluĢturmaktadır. Öğrenciler,
edebi eserlerle tanıĢtırılarak hem hedef dilin kültürünü öğrenecek, hem de edebi eserlerin
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yazıldığı dilin inceliklerini, anlatım ve kullanım özelliklerini öğrenme imkânına sahip
olacaklardır.
Tezimizde, edebi birikimi sebebiyle oldukça önemli bir isme mercek tutulmuĢtur. Necîb
Mahfûz, Arap Edebiyatı açısından son yüzyılın kilometre taĢlarından birisidir. YaĢadığı
döneme ıĢık tutan eserlerinin baĢarısının yanında, romanlarını kaleme aldığı dil olan
Arapça’nın da birçok özelliğini gözler önüne sermesi ve kullanılır olmasını sağlaması
açısından da önemli bir isimdir. Bu özelliği sebebiyle birçok genç edebiyatçıya da esin
kaynağı olmuĢtur.
Tez çalıĢmasının bütün ilgili bölümlerinde romanlarda kullanılan diyalog cümlelerinin
kavramsal ve iletiĢimsel gücünden istifade edilmiĢtir. Diyaloglar, bir iletiĢim sırasında
kullanılmıĢ olması sebebiyle kurgu cümlelerden daha gerçekçi ve dil kullanımı açısından
daha istifade edilebilirdir. Bu kapsamda örnek cümleler, ele aldığımız örnek çıkarımlar
metoduyla, öğretmenin rehberliğinde incelenebilecektir. Dile ait bir edebi eserin doğal
malzemesi olan cümle, aynı zamanda dil öğretiminin de etkin bir malzemesi olacaktır.
Alınan örnek cümleler vesilesiyle edebi eserlerin metinlerinin parçalanması ve öğrenciden
oluĢturması istenen pek çok Arapça yapıyı bulması da sağlanabilecektir. Bu, öğrencinin
dili kullanıldığı ve konuĢulduğu Ģekliyle öğrenmesini temin edebilecektir. Ayrıca parça ile
bütün iliĢkisi kurulabilecek, cümle ile ait olduğu metin arasında mantıksal bağ da
kurgulanabilecektir.
ÇalıĢmamızda, diyalogların sadece çıkarım yapılabilecek olan odak cümlesi örneklem
olarak alınmıĢ ve kullanılmıĢtır. Bu Ģekliyle alınan örnek cümleler monolog olarak da
değerlendirilebilir. Fakat bu çalıĢmada dikkat çekilmek istenen husus, sadece ilgili bölümü
ve ifade edilmek istenen sözcüğü öne çıkarmaktır. Gerçekten de bir romandan dil öğretimi
açısından istifade edilmek istendiğinde, oldukça fazla sayılabilecek ve mecburen
kısıtlamaya gidilecek bir manzara ile karĢılaĢılmaktadır. Bütün diyaloglar ve geniĢ
çerçeveyle ele alınırsa asıl odaktan uzaklaĢılmıĢ ve verilmek istenen kapsamlı mesaj
kesintiye uğramıĢ olacaktır. Diyalogda yer alan bütün cümlelerin bu maksada engel
olabileceği varsayılmıĢ, bütün diyalog cümleleri verilmediği gibi, birçok noktada
kullanılan asıl cümle bile uzun olduğu ve asıl kapsamdan uzaklaĢtıracağı düĢüncesiyle
cümle kısaltmaya gidilmiĢtir.
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Tezimizde 6 romanın bütün diyalog cümleleri incelenmiĢ ve “Hitap, Selamlama ve Komut
İfadeleri”, “Sıfat, İsim ve Sıfat Tamlamaları Kullanımları”, “Argo İfadeler”, “Kalıp
Cümleler ve Deyimsel İfadeler”, “Hayret ve Şaşkınlık İfadeleri”, “Alkış/Kargış ve Halk
Dili Kullanımlar”, “Eşdizim Yapılar” baĢlıkları olmak üzere 7 ana baĢlıkta örneklemler
sunulmuĢtur. Aynı ve benzer cümle kullanımlarından oldukça kaçınılmıĢ ve daha farklı
örnek cümleye alan açmak düĢüncesiyle hassas davranılmıĢtır.
“Hitap, Selamlama ve Komut İfadeleri” baĢlığında günlük karĢılaĢma cümleleri
değerlendirilmiĢtir. Ünlem ifadesi ve en yalın kullanımlar olarak değerlendirilebilecek olan
bu ifadeler, dile sıcaklık katmaktadır. Bu vesileyle dilin teorik kısmının ötesinde daha çok
pratik yönünün olduğu, iletiĢimsel özelliğinin en sade kullanımlarda bile fayda
sağlayabileceği fikri verilmek istenmiĢtir. Büyük-küçük, amir-memur, bay-bayan gibi
çeĢitli sosyal sınıfların birbirlerine hitap Ģekillerinin daha net gözlemlenmesi, komut
cümlelerinin özelliklerinin görülmesi amaçlanmıĢtır.
“Sıfat, İsim ve Sıfat Tamlamaları Kullanımları” bölümünde cümlelerin isim-sıfatları
değerlendirilmiĢ ve ilgili tamlamalardan örnekler verilmiĢtir. Ders sırasında ilgili konular
iĢlendiği sırada, sıradan ve kurmaca kelimeler yerine gerçek bir metinden ve nitelikli bir
yazarın cümlelerinden derleme yapılması, dersi daha renkli kılacaktır. Renklerin ve sıfat
kullanımlarının yanı sıra birbiriyle özdeĢleĢen ifadeler de bu vesileyle örneklendirilmiĢtir.
“Argo İfadeler” bir dilin kendisini belki de en savunmasız hissettiği örneklerdir. Hayat bir
bütün olduğu gibi romanlar da bütünüyle değerlendirilmeli ve sözcükler açısından en
aykırı birliktelikler de vurgulanmalıdır düĢüncesiyle bu bölüm ĢekillendirilmiĢtir. Bu
kısımda öğrencilere, bir araya gelmesi öngörülen kelimelerin ötesinde olarak, bu
beraberliği tahmin edilemeyen kullanımlar sunulmuĢtur. Bu noktada öğrenciye ufuk
çizgisini geniĢletmesi ve dilin sınırlarının aslında daha uzaklara kadar gittiği fikri
verilebilecektir.
“Kalıp Cümleler ve Deyimsel İfadeler” baĢlığında, dilin gizli kısmı olan deyimler ve kalıp
ifadeler üzerinde durulmuĢ ve örneklemler verilmiĢtir. Dilde bazı Ģeyler mukayese
edilmeyebilir ve bu zamanlarda ifadeleri olduğu gibi kabul etme zorunluluğu doğmaktadır.
Özellikle bir ifadeyi hedef dile çevirme hususunda yaĢanan bu zorluk, dilin derinliğini
göstermektedir. Deyimler ve kalıp ifadeler baĢlı baĢına retorik çalıĢmalardır. Bu kısımda,
baĢlı baĢına kendisi büyük bir kabiliyet olan yazarın dil konusundaki baĢarısı ve kalıp
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ifadeleri adeta bir sanat eseri gibi cümlelere eklemlediği gösterilmek istenmiĢtir. Belki de
kurmaca cümlelerin ve metinlerin en yetersiz kaldığı alan, bu nokta olabilir. Dersler
sırasında bu Ģekilde daha gerçekçi ve ayrılmaz örneklerin kullanılması ve öğrencinin
istifadesine sunulması, alınması beklenen mesafe-süre denklemini etkileyeceği gibi,
öğrenci açısından derse odaklanmayı da temin edecektir.
“Hayret ve Şaşkınlık İfadeleri” ünlem örneklemleri olarak değerlendirilmiĢ ve aslında
edebi eserlerde oldukça fazla sayıda kullanılan sözcüklerdir. Bu bölümde de tekrarlardan
kaçınmak ve uzun cümleleri kısaltmak suretiyle bütün dikkatin asıl sözcüğe odaklanılması
temin edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ders sırasında da öğretmen öğrencilerin bu ifadeleri
kullanmasını isteyebilir, böylelikle ders sırasında öğrenci dikkati ve algısı temin edilmiĢ
olabilir. Öğrencinin ders sırasında gördüğü ve üzerinde sınıfla birlikte çalıĢtığı bir sözcüğü
edebi eserde de görmesi, algıda seçiciliği temin edecektir.
“Alkış/Kargış ve Halk Dili Kullanımlar” bölümü, yazılı kültürden ziyade sözlü kültürün
zenginliğini gözler önüne sermektedir. Kullanılan örneklemlerin kurmaca metinlerde ve
cümlelerde bulunması ise oldukça zordur. Bu özelliğe sahip sözcükler de algıyı
Ģekillendirecek ve öğrenciyi güdüleyecektir. Sosyal hayatın akıĢında bu sözcüklerin
kullanılıyor olması, var olan zenginliği göstermektedir. Dua-beddua sözcükleri ve sadece
halk dilinde bir mana ifade eden sözcükler, sosyal hayatın herhangi bir noktasında
karĢılaĢılabilecek cinsten ve oldukça yaygındır. Burada da mümkün oldukça örnek sayısını
çeĢitli tutmaya, sair kullanımlara en az düzeyde yer vermeye gayret edilmiĢtir.
“Eşdizim Yapılar” ayrı değerlendirildiğinde baĢka manalara, birlikte olduğunda ise
tamamen farklı anlamlara iĢaret eden yapılardır. EĢdizim kullanımlar dil öğretiminde son
derece gerekli olan motivasyonu temin edici, öğrenme merakını kamçılayıcı ve konu
akıĢına odaklayıcı yönü itibariyle son derece önemli bir konudur. Konu hem ders akıĢını
devam ettirecek, hem de öğrencide oluĢması arzu edilen merakı artıracak bir içeriğe
sahiptir. Bu da dersi öğrenci açısından daha verimli kılacaktır.
Dil öğretimi, motivasyon gerektiren bir adımdır. Dile tamamen yabancı bir birey, bu
süreçte motivasyona oldukça ihtiyaç duyacaktır. Motivasyon ise, geçen zaman ve fayda
iliĢkisi korelâsyonunda değer kazanacaktır. Bu kapsamda öğrenilen bilginin oldukça hızlı
bir Ģekilde faydaya dönüĢmesi ve günlük hayatın akıĢı sırasında sağladığı faydanın
gözlemlenebilmesi, oldukça önem arz edecektir. Bu hız, günlük iletiĢimde en sık kullanılan
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roman cümleleri ile sağlanacak ve dil öğretimine sağladığı motivasyonun yanında,
azımsanamayacak bir hız da kazandıracaktır. Romanlarda kullanılan cümlelerin ve
kelimelerin dil öğretimine olan katkısı, bu kelimelerin konuĢma dilini de yansıttığı göz
önüne alındığında daha net anlaĢılacaktır.
Edebi metinlerin dil öğretimine dilbilimsel ve kültürel olarak sağladığı katkı, yeni yöntem
ve yaklaĢım çalıĢmalarının yapıldığı günümüzde oldukça değerlidir. Bu çalıĢmalarda
literatür bilgisinin kazandırılmasına fayda sağlayacak daha etkin yollar aranmaktadır. Dilin
teorik yapısından ziyade daha pratik ve iĢlevsel noktasına vurgu yapılmakta ve adeta bütün
hücreleriyle canlı ve yaĢayan bir dil aranmaktadır. Canlı bir dil edinimi için, dilin canlı ve
yaĢayan yönlerinin daha ön planda çalıĢılması gerekecektir. Bu adımın atılmıĢ olması ve
etkin bir öğretim süreci izlenmesi, dilin kullanıĢlılığını da olumlu yönde etkileyecektir.
Bütün bu çalıĢmalar ve adımlar, edebiyatı dil becerilerinin kazanımında çok daha etkin
duruma getirmektedir. Edebi metinlerin kurmaca yapılarından ve alegorik özelliklerinden
kaynaklanan kendine özgü zorluklarına karĢın sürekli tekrarlanabilir olması, öğrencileri
doğrudan dilin doğasıyla buluĢturması ve gündelik hayatın içerisine çekebilmesi gibi
hususlar dil öğretiminde farklı imkânlar sunmaktadır.
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