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ÖZ  

Karagöz oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun en yaygın türlerinden biridir. Ortaya çıkışı 

ile ilgili farklı rivayetleri bulunan bu oyun, geçmişten günümüze belirli kuralları, tipleri ve 

tekniği ile varlığını devam ettirmiştir. Osmanlı coğrafyasında büyük rağbet gören Karagöz 

oyunu, sadece icracıları değil, geçmişten getirdiği belirli oyun metinleriyle de dikkate değer bir 

yapısı vardır. Bu oyun metinleri incelendiğinde sadece yaşanılan zamana değil, geçmiş 

dönemlere de ışık tutar. Sözlü geleneğin bir parçası olarak usta çırak ilişkisi ile yetişen 

Karagözcüler, uzun yıllar süren yetişme dönemlerinde hem konuşma becerisi alanında yeterlilik 

kazanır hem de geleneğin kurallarını öğrenir. Bunun yanında anonim bir niteliğe sahip oyun 

metinleri hafızalarında yerini alır.  

Değişen dünyada Karagöz oyunlarını modernleştirme ve günümüz şartlarına uyarlama 

düşüncesi bu alanda yeni metinlerin oluşturulmasını, yeni tiplerin oyuna girmesini ve oyunun 

faklı alanlarda kullanımını zorunlu kılmıştır. Bu açıdan günümüzde bireylere dil ve kültür 

eğitimi alanında çeşitli beceriler kazandırılırken bu oyun bir materyal olarak kullanılır. Oyunun 

eski metinleri incelendiğinde dil ve kültür eğitimi bağlamında zengin bir içeriğe sahip olduğu 

görülür. Buradan hareketle Karagöz oyununun işlevsel açısından değişmediği sonucuna varmak 

mümkündür.  

Çalışmada bazı yeni ve eski oyun metinleri incelenerek kültür eğitimi bağlamında 

Karagöz’den nasıl istifade edildiği ortaya konulmuştur. Bunun yanında konuşma becerisi ve 

taklit yeteneği bağlamında oyunun bireylere vereceği kazanımlar üzerinde durulmuştur. Bir olay 

üzerine kurgulanması; dikkat çekme ve olay içerisinde yaşatarak öğretme bağlamında oyunun 

önemini daha da artırır. Ayrıca her yaşa hitap eden bir yönünün olması didaktik açıdan bu oyunu 

daha değerli kılar. Eğitim alanımızın en büyük eksiklerinden olan konuşma becerisinin 

geliştirilmesi ve çeşitli kültürel kodların öğretiminde bu sanattan yararlanılması bireye olumlu 

katkılar sağlayacaktır.    

 

Anahtar Kelimeler: Karagöz, dil, kültür, eğitim, sanat. 

 

GİRİŞ  
 

Seyirlik halk oyunları içerisinde yer alan, tek kişilik gösteri sanatı olarak adlandırılan Karagöz 

oyunu, taklit unsurunu içinde barındıran geleneksel bir yapıya sahiptir. Osmanlı 

imparatorluğunun şehir ortamında oluşup gelişen bir sanat olsa da (Boratav, 1992, s. 184) 

günümüzde böyle bir ayrım yapmadan bütün toplumun bir eğlence aracı olduğu söylenebilir. 

Eskiden yaş ayrımı gözetmeksizin herkese hitap eden bu oyunun günümüzde, oyunun niteliğinin 

ve işlevinin bilinmemesinden dolayı, bir çocuk oyunu olarak yanlış algılandığı görülür. 

 

Karagözcü, gerilmiş ve arkadan ışıklandırılmış bir beyaz perdenin gerisinde çeşitli suretlerin 

kendilerine özgü hareketlerle kımıldatılmasına, konuşturulmasına dayanan bir oyundur. Bu işleri 

karagözcü tek başına yapar; bu yüzden karagöz oyunu hem görünmeyen tek aktörlü hem de 

görünen cansız çok aktörlü bir oyundur Oyunun tarihî geçmişi ve ilk ortaya çıkışı ile ilgili farklı 

rivayetler vardır. 17 yüzyıldan sonra Karagöz, oyunun baş kişisi olarak anılmaya başlar ve 

zamanla da oyuna adını verir (Boratav, 1992, s. 192-196). 
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Karagöz oyununun tarihî daha eskilere dayanmakla birlikte oyun kesin biçimini 17. yüzyılda 

almıştır (And, 1969, s. 120). Oyunun daha önceden başladığını düşündüğümüzde Osmanlı 

döneminde varlık gösterdiği ve klasik yapısını kazandığı görülür. Karagözde halk hikâyeleri ve 

tarihi olayların yanında Osmanlı toplumunun günlük hayatı aynen perdeye yansıtılmıştır (Aslan, 

2011, s. 355). Bu bağlamda Osmanlı toplumunun bir yansıtıcısı olduğu söylenebilir. “Çağının 

törelerine, toplumsal sorunlarına ayna tutan ve ibret veren Karagöz oyunlarından bir hayat 

gerçeği çıkar.” (Koçak, 2002, s. 122). Bu yüzden kurgusal yapının ötesinde hayatın gerçekliği 

bağlamında düşünülmesi gereken bir türdür.  

 

Dilaver Düzgün, karagöz oyununun “XVII. yüzyıldan sonra Türkiye’de çok yaygınlaşmış, 

padişah çocuklarının doğumu, sünnet olması, evlenmesi münasebetiyle düzenlenen genel 

şenlikler, ayrıca Ramazanlarda kahvehanelerde ve konaklarda oynatılmış (2002, s. 806) 

olduğunu belirterek geçmişe dönük icra bağlamıyla ilgili önemli bilgiler verir. Geçmişten 

günümüze  Ünver Oral’ın görüşlerine uygun olarak “Türk halk tiyatrosu içinde en çok sevilen, 

tanınan, yayılan ve kendi gücü ile de olsa yaşamaya devam eden dal, Türk gölge tiyatrosu 

karagözdür.” (2002, s. 15) ifadesinin abartılı bir cümle olmadığı görülür. 

 

Karagöz oyununun genel bir çerçevesini çizme açısından Nihat Sami Banarlı’nın görüşleri 

zikredilmeye değer niteliktedir: Karagözcünün insan ve hayvan şekillerini perdede çevik ve 

kıvrak hareketlerle oynatması, seyircilerde insanı ilginç hayaller halinde görebilmenin derin 

zevkini uyandırır. Bu oyun Türk halk zekâsının bir ifade vasıtasıdır. Türklerde olaylardan 

komedi ortaya çıkarma gücü, dram yaratma gücünden üstündür. Karagöz Türk’ün komedi 

yaratma gücünü ortaya koyar. Karagöz ve Hacivat tipleri, örnek tipler olup kendilerine has 

sözleri, duyuş, düşünüş ve davranış tarzlarıyla ölümsüz karakterler olarak canlandırılmıştır. 

Karagöz, olayların gülünç taraflarını büyük ustalıkla yakalayabilen, zeki, saf ve temiz ruhlu, 

okumamış, fakat irfan sahibi Türk halkını temsil eder. Dilde, ahlâkta ve davranışta iyi ve güzel 

olandan yanadır. Hacivat ise az çok eğitim görmüş, yabancı kelimeleri kullanmayı seven, 

maddeci ve çıkarcı bir kimliğe sahiptir. Kullanılan Türkçe zengin, güzel ve ahenkli İstanbul 

Türkçesidir. İçinde gizli bir lirizm bulunan aynı cümlelerin tekrar edilmesi ile bir haz duyulur. 

Ayrıca oyunun tasavvuf inanışı için bir araç olması, kânatta gördüklerimizin geçici varlıklar 

olarak algılatılması, insanın iç dünyasında ibretler uyandırması (Sevilen, 1969, 1-8) insanın bu 

dünyadaki konumunu düşünmesine imkân tanıması ve tavırlarını buna uygun olarak 

düzenlemesini sağlar. 

 

“Türkler dışarıdan aldıkları gölge oyununa Türk yaratıcılığını, beğenisini, sanat gücünü katıp 

onu geliştirerek, görüntüleri deri sanatındaki ustalıklarıyla işleyip Osmanlı imparatorluğunun 

geniş etki alanı ve çevresinde yaymışlardır” (And, 1969, s. 143). Oyunun kökeni üzerinde fazla 

durmadan onun nasıl bir Türk oyunu haline geldiğini tartışmak ve bu bağlamda oyunun millî 

yönü üzerinde durmak gerçekten faydalı olacaktır. Bunun yanında oyundaki müzik ve dans 

unsuru da karagözün girift bir yapısı olduğunu gösterir.  “Dans bu tür oyunlarda sözün yarattığı 

tekdüzeliğin ortadan kaldırılması ve dikkatin yeniden toplanması, oyunun başlangıcı ve sonunun 

duyurulması, kültürel çeşitliliğin ve tipolojik ögelerin ortaya konulması gibi iç ve dış yapıyla 

ilgili işlevleri de üstlenmektedir (Özdemir, 2003, s.30). Dansın varlığı, Osmanlı toplum yapısı ve 

oyunun sanat yönüyle açıklanabilir. Yerli musiki eğitimine de katkı sağlar. Çünkü beyaz 

perdenin arkasında klasik Türk musikisi ve Türk halk musikisinin özellikle hareketli ve neşe 

veren şarkılarının, türkülerinin seslendirilmesi dinleyiciye ayrı bir zevk verir. Musiki bağlamında 

da bir bilinç kazandırır. Edebiyat, musiki, tiyatro, tasvir yapımı gibi birçok sanat dalının bir 

araya gelerek icra edildiği karagöz oyunu, bu bağlamda millî vasıfların kazandırılmasında 

oldukça önemli bir araç olarak değerlendirilmelidir.  
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Taklit esasına dayanması ve sözlü geleneğin bir parçası olması karagöz oyununun dil ve ifade 

niteliği üzerinde önemle durulmasını gerektirir. Bir söz oyunu olan ve dilin anlam ve ifade 

kalıplarından faydalanan Karagöz sanatçısının diline hâkim olması gerekir. Diyalekt farklılığına 

ve söz oyunlarına dayanan bir dile  (Eliuz, 2008, s. 296) sahip olması, bu oyunda Türkçenin 

olağanın ötesinde bir kullanımı olduğunu ispatlar. Kültürel bir malzeme olan Karagöz oyununa 

dil öğretimi bağlamında yaklaşılması bu oyunun belirli yapılarının güncellenmesini ve eğitim 

ortamlarında kullanılmasını sağlayacaktır. 

 

İcra bağlamına göre Karagöz oyununun, “izleyicisinin niteliğine göre yaratılan/biçimlenen bir 

geleneksel gösteri sanatı türü” (Özdemir, 2003, s. 28) olduğu ifade edilebilir. Fakat zengin bir 

oyun dağarcığına sahip olunmasının arkasında karagözcülerin hayâl güçlerinin varlığı (Sakaoğlu, 

2002, s. 765) görülmelidir. Demek ki karagözde izleyicinin niteliği ve karagözcülerin hayâl 

güçleri oyunu doğrudan etkilen iki unsur olarak karşımıza çıkıyor. İzleyicinin cinsiyeti, yaş 

grubu, mesleği ve beklentileri gibi çeşitli özellikleri oyunun sergilenmesi, süresi ve 

motivasyonunu etkiler. Bunun yanında hayâlî adı da verilen oyun icracısının yeteneği ve sanat 

gücü de oyunun başarısında doğrudan bir etkendir. Hatta karagözün tek aktörlü oyun olmasından 

dolayı icracının sanat yeteneği ve tecrübesi diğer faktörlerden önde gelir. İcracı sanatkâr 

hafızasında sakladığı oyunun ana hatlarını bozmadan ona yeniden bir kimlik ve metin özelliği 

kazandırır. Bu oyunun bir toplumun her katmanında sevilmesi herhâlde icracının hareket 

özgürlüğü ve anonim metnin esnek yapısından kaynaklanmaktadır.  

 

Bir folklor ürünü olan karagözü folklorun işlevleri bağlamında değerlendirdiğimizde işlevlerin 

çoğuna uygun bir yapıya sahip olduğu görülür. Bascom’un belirlediği dört işlev şunlardır: 1. 

Hoşça vakit geçirme ve eğlenme işlevi, 2. İnançlara, değerlere ve törelere destek verme işlevi, 3. 

Kültürü gelecek kuşaklara aktarma ve eğitim işlevi, 4. Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulma 

işlevi (2010, s. 72-73). Karagöz oyunu bu maddeler bağlamın değerlendirilecek olursa, gerçekten 

de tüm işlevleri yoğun bir biçimde yerine getirdiği görülür. Geçmişten günümüze toplumda 

önemli bir yer edinen bu oyunu koruyup gelecek kuşaklara aktarılması bu bağlamda bir zaruret 

olarak karşımıza çıkar. Çalışmamızın çerçevesini üçüncü madde ile sınırlı olduğu görülür. 

Folklorun yukarıda bahsedilen işlevleri ile Türk millî eğitiminin amaçlarının birbiriyle örtüştüğü 

görülür. Üç madde halinde öz olarak belirlenen bu amaçlar çeşitli eğitim öğretim ortamlarında 

yeni yetişmekte olan nesillere kazandırılmaya çalışılır. Bunlardan “milli, ahlaki, insani, manevi 

ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren” şeklinde ifade edilen birinci madde 

folklor ürünlerini yeni nesillerin niçin öğrenmeleri gerektiğinin temel alt yapısını hazırlar. 

Dolayısıyla en tepede milli eğitimin gereklerine uygun bir insan modeli yetiştirilmesi için 

öğretim programlarından, hazırlanacak materyallere, etkinliklerden öğretim durumlarına kadar 

bütün unsurların bu amacı gerçekleştirecek tarzda düzenlenmesi icap eder. Bunun yanında 

karagöz oyununun UNESCO tarafından 2009 yılında “Somut Olmayan Kültürel Miras 

Listesi”ne alınması ve dünya mirasının üzerinde durulması gereken bir ürünü olarak kabul 

görmesi ülkemize SOKÜM sözleşmesi bağlamında bazı zorunluluklar da getirmektedir. Bu 

bağlamda ülkemizin karagöz oyununu eğitim programlarına alarak yaygınlaştırma ve sivil 

toplum kuruluşları ve çeşitli sosyal faaliyetlerle bu oyunu yaşatıp geleceğe aktarma zorunluluğu 

bulunmaktadır. Dolayısıyla ister uluslararası anlaşmaların gereği olsun, isterse ülkenin kültürel 

mirasını koruma amacı taşısın karagöz oyunu her bakımdan üzerinde durmayı gerektiren bir 

yapıya sahiptir. 

 

Dil ve kültür eğitiminin en etkili verildiği yerlerden biri de belirli bir program dahilinde eğitim 

ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştiren okullardır. Bireye ana dilinin temel özelliklerini doğru bir 

biçimde kazandıran, içinde yaşadığı toplumun kültürünü tanımasına olanak sağlayan okullarda; 

folklor ürünlerinin ders malzemesi olarak kullanımı, bireysel veya grupla yapılan etkinliklerde 
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bir araç olarak istifade edilmesi ve çeşitli sosyal faaliyetlerin aracı olarak görülmesi eğitimin 

milli niteliklerinin ortaya çıkarılmasında etkilidir. 

 

Karagöz oyununda dil ve kültür eğitimi birlikte yürütülür. Dil öğretimi bağlamında 

düşünüldüğünde konuşma becerisi başta olmak üzere okuma, yazma ve dinleme becerileri 

açısından eğlendirici bir araç olarak kullanılabilir. Konuşma becerisi açısından mevcut oyun 

metinlerinin bazıları veya öğrencinin kendi yazmış olduğu metinler, geleneğe uygun olarak 

beyaz perdenin arkasında suretler vasıtasıyla canlandırılabilir. Bu canlandırmada yine geleneğe 

uygun olarak ses taklitleri, vurgu ve tonlamalar ile günlük konuşma dilinin özellikleri 

yansıtılmaya çalışılmalıdır. Oyunun icra esnasında diğer öğrenciler dinleme yoluyla bu beceriyi 

kazanabilir. Ayrıca işlenecek metnin temasına uygun olarak öğrencilere karagöz metinleri 

yazdırılıp canlandırmaları istenebilir. Öğrencilerin bireysel yeteneklerini ortaya çıkaran, çeşitli 

becerileri geliştiren bu türün içeriği vasıtası ile kültürel unsurları öğrenmeleri sağlanabilir. 

Kültür öğretiminde geleneğin getirdiği metinler yanında sonradan oluşturulan ve güncel bir 

yapısı olan metinlerin kullanımı daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Çocukların temel dil 

becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak ve somut olmayan kültür değerlerine yönelik bir 

bilinç ve duyarlılık oluşturabilmek için Türkçe ders kitaplarında sözlü edebiyat ürünlerinden 

daha fazla yararlanılmalıdır (Kolaç, 2009, s. 30). Karagöz oyununun bu bağlamda sağlıklı 

sonuçlar vereceği görülecektir.  

 

Oyunun söz varlığına katkısı da göz ardı edilmemelidir. Özellikle muhavere bölümlerinde 

Hacivat’ın söylediği, halk arasında pek karşılığı olmayan kelimelerin kullanımı, kelime öğretimi 

ve bir kelimenin başka kelimeleri çağrıştırması bağlamında üzerinde önemle durulmalıdır. 

Çünkü söz varlığının gelişmesi kişinin anlatım kabiliyetinin artması açısından önemlidir. 

Hacivat’ın başlık yerine serpuş aldığını söylemesi, Karagöz’ün bunu sarhoş olarak algılaması bu 

duruma güzel bir örnek teşkil eder. 

 

Eski oyun metinlerinin öğrencilerin ilgisini çekmediği durumlarda oyuna yeni metinler 

kazandırılmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan Karagöz oyun metinleri yazma 

yarışması düzenlenmiş ve seçici kurulun onayından geçen yedi oyun metni “Karagöz Oyun 

Metinleri” adıyla yayımlanmıştır. Oyun metinlerinin içeriğine baktığımızda trafik kurallarının 

öğretimi, miras, emeklilik, dondurmacılık gibi günümüz dünyasının yaşam tarzlarına uygun 

metinlerin ortaya çıkarıldığı görülür. Bu durum karagöz oyunlarının içeriğinin güncellenmesi ve 

oyun metinlerinin ilgi çekici hale getirilmesi açısından önemlidir. 

 

Karagöz oyunu içerisinde mizah unsurunu barındırması açısından da önemlidir. Çünkü mizah, 

eğitim faaliyetlerinin başarısında ve kültürel ögelere yönelmede etkilidir. Oyunda aynı anda hem 

İstanbul Türkçesinin hem de ağız özelliklerinin kullanılması, dil öğrenimi açısından 

dinleyicilerde farkındalık oluşturabilir. Metinlerin eğitim öğretim malzemesi olarak 

kullanımında oyunların argo ifadeleri de bünyelerinde bulundurmalarından dolayı dikkatli 

olunmalıdır. Örneğin oyun metinleri incelendiğinde “geber, bunak, salak, gevezeliği bırak, halt 

karıştırma, köpoğlu, şırfıntı, mendebur, çakarım (anlarım), aptal enayi” gibi eğitim ortamında 

zikredilmemesi gereken ifadelere sahip olduğu görülür. Bunların sınıf ortamına uyarlanması 

gerekir. Bunun haricinde oyun metinlerinin, aşağıdaki örneklerde görüleceği gibi, dil ve kültür 

açısından zengin malzemeye sahip olduğu görülür. 

 

Çalışmada Muhittin Sevilen’in “Karagöz” adlı eseri incelenmiş ve eserde yer alan dil ve kültür 

ögeleri tespit edilmiştir. 
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1. Dil Unsurları 

 

1.1.Kalıp Sözler  

“Hah geldi bizim hamsi düşmanı. Hoş geldiniz, merhaba!” (s.36). 

“Dağ başında duman, yiğit başından hâl eksik değildir.” (s.40). 

“Böyle kazanca can kurban” (s.42). 

“Vay canına tevekkeli dememişler; kadının fendi erkeği yendi.” (s.42). 

“Akşam-ı şerifler hayırlar olsun derim.” (s.53). 

“Şu dünyaya eşek gelmişsin, eşek gidiyorsun.” (s.54). 

“Ben böyle gelin istemem, yüzünü şeytanlar görsün.” (s.64). 

“Ne yaparsın serde gençlik var.” (s.65). 

“Bana ne vurursun elin kırılsın.” (s.70). 

“Gülme komşuna gelir başına.” (s.84). 

Yazıklar olsun, güzelim ağacı kesmişsin, elin ayağın kesilsin. (Boynuna ip takarlar. Yaş kesenin, 

baş kesenin hâli budur diyerek dolaştırırlar.)” (s.87). 

“Hoş bulduk, safa bulduk.” (s.101). 

“Üstüme iyilik sağlık, delirmiş herif.” (s.126). 

“Ey Karagöz’üm uğurlu kademli olsun, bu kıyafet sana çok yaraşmış.” 

“Zorla güzellik olmaz.” (s.161). 

“Beni sana öldü diyen diller kurusun.” (s.367). 

“Tövbeler olsun efendim.” (s.273). 

“Sizi aramaktan ayaklarıma kara sular indi.” (s.246). 

“Yani Karagöz’üm, ağzından çıkanı kulağın duymuyor.” (s.237). 

“Vallahi bilmeme ama bizim Şetaret bacı ile pişmiş aşımıza soğuk su katma derim.” (s.167). 

“Çünkü elim henüz ekmek tutmuyor ki.” (s.162). 

 

1.2.Kelime Öğretimi 

 

K. Sakın sallanma dinle. Benim karım için… 

H. Karu değil, avrat. (s.39). 

 

H. Sen davul çalmasını bilir misin? 

K. Bekçinin davulunu çalayım, polisler yakalasınlar.” (s.74). 

 

H. Anlaşıldı Karagöz’üm, bu akşam gene canın letâif istiyor. 

K. Nasıl bilirsin kadayıf istediğimi. (s.94). 

 

H. Tebriz’den gelirken de bin deve zümrüd getirmiş. 

K. Sanki burada züğürdün kıtlığı mı vardı?” (s.123). 

 

B. Yani zevcem. 

K. Bir de cezveniz var. (s.157). 

 

“Kisbet gibi, pırpıt gibi bir şey var mı sizde?” (s. 364). 

 

“Yumurtalı tavu, yumurtası nerede, follukdadır follukda.” (s.322). 

“Sirkelendim, kehlelendim, combolo bommol boş geldi.” (s.316). 

 

“Orada da bir gebe hatun varmış turşuya imrenmiş, ne olur demiş, gebeyim, imrendim, bir lokma 

verir misiniz demiş.” (s.97). 
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1.3. Düşünme Becerisini Geliştirme 

K. Bu adam diyor ki benim yanıma gelecek adamın bir gözü kör, bir kulağı sağır, bir ayağı topal, 

bir kolu da çolak olacaktır. 

H. Bir gözü kör olacak demek, her gördüğünü görmemezliğe gelecek; bir ayağı topal olacak 

demek, bir yerde temelli olarak çalışacak; bir kolu çolak olacak demek, eliyle koymadığı şeye el 

uzatmayacak demek; bir kulağı da sağır olacak demek, her işittiğini işitmemezliğe gelecek 

demektir.” (s.156).  

 

2. Kültür Unsurları 

 

2.1. Değerler 

“Rahatsızlık ne demek bir emriniz varsa etek belde hazırım efendim.” (s.57). 

“Gözünle görmediğine, kulağınla işitmediğine inanma.” (s.40). 

“Biz gençliğimizde koca lafını duysak utancımızdan yüzümüz kıpkırmızı kesilirdi.” (s.65). 

”Mahalle mahalle dolaşırız, sen davul çalarsın, ben de mâniler söylerim. Beş on kuruş para 

kazanırız.” (s.74). 

“Babacığım arkanızdan geliyorum. Hiç küçükler büyüğünün önüne geçer mi?” (s.80). 

“Öğütle uslanmayanı tekdir ederler. Tekdirle de uslanmazsa döverler. Benim öğüdümü tutmadın 

dayak yedin.” (s.82). 

“İnsanlık yerin dibine mi geçti?” (s.98). 

“Misafirimize bir yorgunluk kahvesi pişir, ben şimdi gelirim.” (s.121-122). 

“Bu da günlük diş kirası.” (s.135). 

“Elinizi öpeyim efendim.” (s.152). 

“Mahya kuracağız galiba.” (s.156). 

“Berhüdâr ol oğlum.” (s.163). 

“Birçok çocuklar ceviz oynuyorlardı.” (s.34). 

“Bir bahçede olan meyveden konuya komşuya gelene geçene tattırmazsan, sonra ağaçlarımız 

kurur.” (s.168). 

 

2.2. İnanışlar 

“Giderken müneccimlere rastladım, üç ay yağmur yağmayacakmış. Herkes şimdiden küplerini 

doldursun dediler, ben de küpü doldurmaya geldim.” (s.43). 

“Bunun adına Kanlıkavak derler. Bu ağaç Serez’le Selânik arasında netâmeli bir ağaçtır. Bunun 

altına çift gelen tek gider, tek gelen hiç gider.” (s.79). 

 “Canım cin baba, kuzum cin baba, bizi çarpma olmaz mı?” (s.62). 

“Eyvah herifi büyü tuttu.” (s.170). 

“Şimdi sana bir muska getireceğim. O muskayı bizim  efendinin başına usulca sokacaksın, işte o 

kadar.” (s.168). 

 

2.3. Evlilik 

“Mahalleniz içinde duvak düşkünü namuslu bir kadın varsa şu bizim biradere yapıverelim, siz de 

biz de bir sevaba nâil olmuş oluruz.” ( s.58). 

“Şimdi buraya görücüler gelecek, seni görecekler. Sakın olmaya ki onlara karşı kötü sözler 

söyleme…(Şarkı söyleyerek önde kaynana, arkada görümce, daha arkada yenge hanım gelirler.” 

(s.61). 

“Ben senin kaynananım, elbette cinsini cibilliyetini soracağım.” (s.63). 

“Buna duvak derler giy başına…Al şu belinin kuşağını, git Hacivad baban beline bağlasın.” 

(s.66). 

“İyi ama yüzgörümlüğü vermedin.” (s.69). 

“Bekârlık evlilikten iyidir derlerse işit de inanma.” (s.118). 

“Artık seni baş göz etmek isterim.” (s.161). 
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“Benim henüz evlenmek zamanım değil. Çünkü elim henüz ekmek tutmuyor ki.” (s.162). 

“Nikâhları olsun, pilav zerde yiyelim.” (s.177). 

 

2.4. Diğer Unsurlar 

“Eski minderler gibi yerlere yayıldım.” (s.277). (Ev eşyası) 

“Ey kantorlu kavak, ben senin kökünü kurutmazsam bana da Karagöz demesinler.” (s.85-

86).(Yemin) 

 “Kemik yalayasın; aç kalasın, ekmek bulamayasın; gözün çıksın, âmâ olasın; başın dururken 

ayağına taş dokunmasın.” (s.139). (Beddua) 

 “Bir ufacık fıçıcık, içi dolu turşucuk.” (s.329). (Bilmece) 

“Abe evlâdım, öldü öldü, bugün kırk gün oldu lokmasını getirdim.” (s.366). (Ölüm geleneği). 

 “Nihayet başına bir yaşmak, sırtına bir ferace giydirirsin.” (s.59). (Giyim) 

 

SONUÇ 

Dil ve kültürün doğru öğretilmesi açısından karagöz oyunu, eğitimde kullanılabilirliği ve somut 

olmayan kültürel mirasın bir parçası olmasından dolayı toplumun geneline kazandırılmalıdır. 

Karagözü gölge tiyatrosunun basit bir şekli olarak görmek ve onun sadece bir Ramazan ve çocuk 

eğlencesi olduğunu ileri sürmek tiyatro hazinemizin önemini kavrayamamak demektir (Oral, 

2002, s. 16). O, boş zamanların, eğlence hayatının ve eğitim dünyasının bir unsuru olarak 

görülmeli ve planlamalar bu bağlamda yapılmalıdır. Bu konuda toplumsal bir bilinç 

oluşturulması oyunun yaygınlaşması ve değer görmesi bağlamında anlamlı olacaktır. 

 

Eğitim öğretim faaliyetlerinde beceri öğretiminde kullanımı, şiir, müzik, dans ve tiyatro gibi 

birtakım sanatları sevdirmesi karagöz oyununun değerini gösterir. Bunun yanında toplumsal bazı 

olumsuz hadiselerin veya dramatik öge taşıyan anlatıların insana yaşamayı ve iyiyi sevdirecek 

biçimde yeniden düzenlenmesi beraberinde birçok faydayı getirecektir. Bu yüzden Kerem ile 

Aslı gibi dramatik bir şekilde neticelenen anlatının karagöz oyununda mutlu sonla bitmesi, bu 

oyunun misyonunu göstermesi açısından önemlidir. 

 

 “Karagözün bir hayal ve ışık mucizesi olduğu gerçeği göz ardı edilmeden, temalarını sosyal 

realiteye göre yeniden şekillendiren çağdaş hayalîlerin icralarıyla yeniden merak uyandırmak ve 

geleneğin yaşatılarak korunması mümkün olacağı gibi, teknolojinin imkânlarından yararlanarak 

Karagöz tiplerinin, dolayısıyla geleneğin hatırasının, yeni hareket alanları bularak yaşaması, 

aktarılması ve dönüşümü sağlanabilir.” (Türkyılmaz, 2013, s. 57-58). Türkiye toplumunun uzun 

yıllardır aradığı kültürel kimliği yeniden inşa etme; değerlerine uygun tip ve karakterleri yeni 

yetişen nesillerine model olarak sunarak yeni bir imaj ve değer oluşturma; gülmeyi sevdirerek 

insanların sıradan problemlerini ruh sağlığına zarar vermeyecek seviyeye indirgeme ve 

küreselleşen dünyada değerlerini koruyan nesiller yetiştirebilmede karagöz gibi folklor 

ürünlerine her zaman değer verilmelidir.  
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