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sözünü kesmek:
Ayşe Hanım: Zeynepciğim iyi ki geldin. Çok özlemişim seni.
Ece’yle pek bir yerlere çıkamıyorum.
Zeynep Hanım: Küçük çocukla zor oluyor tabii. Ben de uzun
zamandır gelmek istiyordum. Şimdi fırsat bulabildim…
Ayşe Hanım: Eee, nasılsın? İş güç nasıl?
Zeynep Hanım: Nasıl olsun, bildiğin gibi… Yoğun bir şekilde
çalışıyoruz. Sadece pazar günleri tatil yapabiliyorum. Haftada
bir gün tatil bana yetmiyor.
Ayşe Hanım: Yetmez tabii ki, bütün hafta sabahtan akşama
çalışıyorsun. Pazar günü de ev işleri en az o kadar yoruyordur
seni…
Zeynep Hanım: Hiç sorma Ayşe ya… Geçen hafta biraz geç
kalkayım, kahvaltı keyfi yapayım dedim. Bir telefon geldi, iş…
Ece: Zeynep teyze, Zeynep Teyze! Hazal Abla nerede? O
gelmeyecek mi?
Ayşe Hanım: Aaaa Ece! Çok ayıp! Neden Zeynep Teyze’nin sözünü kesiyorsun?
Zeynep Hanım: Ayşeciğim kızma çocuğa. Ne olacak sanki? Hazal Abla’nın sabah gitar kursu vardı
Ececiğim. 1 saate kadar burada olur.
Ece: Oley!
Ayşe Hanım: Ececiğim, biraz önce kötü bir şey yaptın…
Ece: Ne yaptım anne?
Ayşe Hanım: Zeynep teyzen bir şey anlatıyordu. Sen onun lafı bitmeden araya girdin. Yani onun sözünü
kestin. Bu çok ayıp.
Ece: Hım…
Ayşe Hanım: Bir şey söyleceksen, insanların sözünün bitmesini
beklemelisin.
Ece: Anladım anne. Zeynep Teyze sözünü kestim, özür dilerim…
Zeynep Hanım: Önemli değil canım benim.
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Biri konuşurken söze karışıp onun konuşmasına fırsat vermemek…
-Mert saatin kaç?
“sözünü kesmek” demektir. Bu, toplumda çok hoş karşılanan bir davranış değildir. Konuşma sırasında…
–Telefonunu alabilir miyim?
Bu, toplumda çok hoş karşılanan bir davranış değildir. Konuşma sırasında karşımızdaki…
-İşin ne zaman biter?
Konuşma sırasında karşımızdaki kişinin sözünün bitmesini beklemek, ondan sonra söze başlamak daha
güzeldir.
-Bir söz alabilir miyim yalnız?
Acil bir durum varsa konuşmak için “söz istemek” de başka bir çözüm yolu… Şimdi konuşabilirsin…
-Teşekkür ederim.
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