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Nezaket kurallarına uyan bir insana toplumda güven olur. O kişi itibarlı olur. Bu kişilerin özellikleri münasip
zamanlarda gereken davranışları yerine getirmeleridir. Her zaman olmasa da ara sıra bu insanların mürekkep
yaladıkları için görgülü olduğudur. İtibar potur ve cübbe giymekle veya konakta yaşamakla değil de tutum ve
davranışla kazanılır.

1- Metnin içeriğinde bu söz sürekli tekrar etmektedir.
2- Hacivat, Karagözün de kendisi gibi saygın biri olmasını istemediği için nezaket ifadeleri öğretmek istemektedir.
3- Karagöz okuma yazma bilmeyen, söylenenleri sürekli yanlış anlayan, kaba bir insandır.
4- Karagöz’ün Hacivat’ın her dediğine “Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim.” diye karşılık verdiği için
kızmaktadır.
5- Görgü kuralları bize saygınlık kazandırır. İletişimde ciddiye alınmamızı sağlar. Sosyal ilişkilerimiz daha sağlıklı
olur.

TİYATRO
ANNE: Ece! Bir dakika gelir misin buraya?
ECE: Geliyorum anneciğim!
ANNE: Ece, bu vazoyu sen mi kırdın?
ECE: Hayır.
ANNE: Peki kim kırdı?
ECE: Bilmiyorum.
ANNE: Ececiğim, bu vazo ben evden çıkarken sağlamdı. Dışarıda 15 dakika
kaldım. Evde bir tek sen vardın. Eve geldiğimde vazo kırılmıştı. Bunu
senden başkası kırmış olabilir mi?
ECE: Hayır.
ANNE: Yine soruyorum; sen mi kırdın?
ECE: Evet anneciğim, ben kırdım.
ANNE: Peki neden yalan söylüyorsun ki?
ECE: Bana kızmandan korktum.
ANNE: Vazoyu kırdığın için sana kızmazdım ama yalan söylediğin için çok
kızdım Ece.
ECE: Hem vazoyu kırdığım için hem de yalan söylediğim için özür dilerim
anneciğim.
ANNE: Peki Ece. Kaza olabilir, insan hata yapabilir. Bunlar olağan şeyler.
Fakat bir insan ne olursa olsun yalan söylememeli. Yalanlar elbet bir gün
ortaya çıkar. Ne kadar büyük bir kabahat işlemiş olursan ol, bunun için asla
yalan söyleme.
ECE: Tama anneciğim. Bir daha yalan söylemeyeceğim…
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Yazıklar olsun sana Karagöz!-Kızgınlık
Yaparım öyleyse be Hacivat!-Coşku
Öyle halt karıştırma!-Kızgınlık

Bu siteden alışveriş yapmak güvenli mii?

İhtiyaç duyduğumda bu uzantıya sahip olan sitelere bakacağım.

