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ÖNSÖZ 

Kadınlık ve erkekliğin kültürel olarak kurulan, öğrenilen kalıplar olduğu 

gerçeğini benimsemesek hoşlanmasak da bizim benliklerimizin bir parçası 

olur, bizim nasıl insanlar olduğumuzu, neleri yaptığımızı, neleri hayal 

ettiğimizi, nelerden vazgeçtiğimizi belirler. Kadınlık ve erkeklik kalıpları, bizi 

basitçe birbirimizden farklılaştırmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal 

kaynaklara erişimimizi de büyük ölçüde etkiler. Bu süreçte kadınlar ikincil 

konumda yer alır. Oysaki aşağıdaki şiirde anlatıldığı gibi, kadınlar dünyanın 

temel taşıdır.  

Kadınlar dünyanın temel taşıdır 
O bir emektardır,  o bir anadır 
Hayatın zehrini bal edip içer 
O bir emektardır,  o bir anadır 
 
Kadın verir eve çeki düzeni 
Ter temiz yürekle özen bezeni 
Tanrı ürsetmesin kadın ezeni 
O bir emektardır,  o bir anadır 
 
Yuvasında pervan döner çark olur 
Deniz olur derya olur ark olur 
Çocukları için yanar gark olur 
O bir emektardır, o bir anadır 
 
Kaynana görünce yakanı ısırgan 
Kayın baba, kayı, koca buyurgan 
Beşik başındayken örtmedi yorgan 
O bir emektardır, o bir anadır 
 
Mecbur mu kadınlar çile çekmeye 
Töre illeti boyun bükmeye 
Laik değil kötü söze tekmeye 
O bir emektardır,  o bir anadır 
 
Zorbalıkla kadın edilmiş köle 
Şiddetle korkutup verilmiş çile 
Elifçe isyanla vuruyor tele 
O bir emektardır, o bir anadır.  
                                      Elif Kılıç (Ozan Elifçe) 

Bu şiir Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı katılımcılarından Elif kılıç’ın 

yazdığı ve bana hediye ettiği bir şiirdir. Bu şiir bu çalışmanın ortaya çıkışını ve 

nedenini çok güzel ifade etmektedir. Kendisine çok teşekkür ederim.  
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ÖZET 

YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KADINLARIN ÖZSAYGI DÜZEYİNE VE 
TOPLUMSAL CİNSİYET BİLİNCİNE ETKİSİ 

ALTINOVA, H.Hüseyin 

Yüksek Lisans, İlköğretim Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. H. Ömer ADIGÜZEL 

Ekim, 2009, xi + 208 sayfa 

Bu araştırmada, yaratıcı drama yönteminin kadınların özsaygı düzeyi 

ve toplumsal cinsiyet bilinci üzerindeki etkisi incelenmiştir.   

Araştırma, Çağdaş Kadın Vakfı 75. Yıl Toplum Merkezi VE Mamak 

Belediyesi Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırma gruplarını 

Çağdaş Kadın Vakfı 75. Yıl Toplum Merkezi’nde 16 deney, 15 kontrol ve 

Mamak Belediyesi Toplum Merkezi’ nde 10 deney, 10 kontrol olmak üzere 

toplam 51 kadın oluşturmuştur. Deney ve kontrol gruplarını oluşturan 

grupların benzer sosyo-demografik özellikler göstermesine dikkat edilmiştir. İki 

araştırma grubunun seçilmesinin nedeni iki toplum merkezinin hizmet verdiği 

kesimin birbirinden farklı sosyal özeliklere sahip olmasıdır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Coopersmith Özsaygı Envanteri, 

Bem Cinsiyet Rolü Envanteri ve araştırmacı tarafından geliştirilmiş Toplumsal 

Cinsiyet Rolü Algısı Ölçeği, Kişisel Bilgi Formu ve Soru Listesi kullanılmıştır. 

Araştırma, kontrol gruplu ön test-son test modelinin kullanıldığı 

deneysel bir çalışmadır. Deney grubuna araştırmacı tarafından hazırlanan 

“Yaratıcı Drama Yöntemiyle Özsaygı ve Toplumsal Cinsiyet Bilincini 

Geliştirme Programı” 12 oturum olarak uygulanmıştır. Her bir oturum yaklaşık 

180 dakika olarak gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubuna hiçbir uygulama 

yapılmamıştır.  

Araştırmada nitel ve nicel veriler elde edilmiştir. Nicel verilerin 

analizinde, deney ve kontrol grubunun ön test puanları arasındaki eşitliği, son 
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test puanları arasındaki farklılığı görebilmek için Mann-Whitney U Testi 

kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun ön test-son test puanları arasındaki 

farkı bulabilmek için Wilcoxon Sıralı İşaretler Testi kullanılmıştır. Nitel veriler 

araştırmacı tarafından betimlenerek yorumlanmıştır. 

Deney ve kontrol gruplarından elde edilen sonuçlara göre, kadınların; 

özsaygı düzeylerinin arttığı görülmüştür, cinsiyet rolleri bakımından androjen 

özellikler göstermeye başlamışlardır, toplumsal cinsiyet algıları olumlu yönde 

değişmiştir. İzleme çalışması ile bu etkilerin büyük oranda devam ettiği 

görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Yaratıcı drama, kadınlar, özsaygı, toplumsal 

cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolü, toplumsal cinsiyet algısı, toplum merkezi. 
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ABSTRACT 

EFFECT OF CREATIVE DRAMA METHOD TO SELF-ESTEEM LEVEL AND 

GENDER ROLE CONSCIOUS OF WOMEN 

ALTINOVA, H.Hüseyin 

Master of Art Thesis, Primary Education Department 

Thesis Advisor: Assistant Professor H. Ömer ADIGÜZEL 

Ekim 2009, xi + 208 pages 

In this research, the effect of creative drama method on self respect 

level (özsaygı düzeyi) and gender role consciousness of women has been 

examined.  

The research has been done in modern women and youth foundation 

75 ’th Year and public center of Mamak municipality. Research Groups 

comprised of 51 women (16 test groups and 15 control groups in Modern 

Women Foundation 75 ‘th public center; 10 test groups and 10 control groups 

in public center of Mamak municipality). It has been paid attention that test 

and control groups have shown similar socio-demographic features. The 

reason of choosing two research groups is that these two public centers 

(centrums for social service) serve to groups which have different social 

features. 

In this search, as a data gathering tool, Coppersmith’s self-esteem 

inventory,  Bem’s Gender Role inventory and perception of gender role scale,  

Personal inquiry form and  query list which are developed by researcher have 

been used. 

The research is an experimental study which pre-test/last test model 

with control groups has been used. “Program of self respect and developing 

conscious of gender role with creative drama method prepared by the 
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researcher has been applied to test group in 12 sessions. Each session has 

been lasted approximately 180 minutes. There has been no application to 

control group. 

Qualitative and quantitative data have been gathered in the research In 

analyzing quantitative data, Mann-Whitney U Test has been used to see 

equality between pre-test points of test and control group. Wilcoxon Rang 

Test has been used to find out differences between pre-test and late-test of 

test and control group. Qualitative data has been commented by describing by 

the researcher.  

According to results gathered from test group and control group, in both 

public center, ıt has been observed that creative drama method has increased  

self respect of women,  By the creative drama method, women have begun to 

show androgen features in terms of gender roles, with the creative method, 

gender role perceptions of women have changed in a positive direction. As 

also follow up study with this impact continued as great respect.  

Key words: creative drama, women, self-esteem, gender, role of 

gender, perception of gender, public center 
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BÖLÜM I 

GİRİ� 

Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılıkları ve 

tanımlar yer almaktadır. 

Problem 

Dünyadaki her toplum, kadınların ve erkeklerin davranışlarını etkileyen 

ve yöneten toplumsal cinsiyet rollerini belirlemiştir. Bu roller, kendi kişiliğimizin 

ve toplumsal kimliğin ayrılmaz bir parçası olarak görülür. Toplumsal cinsiyet 

rolleri kişinin kendisi ve bir başkası hakkındaki beklentilerini, neleri yapıp 

neleri yapmaması gerektiğini, yapılması gerekenlerin de nasıl yapılacağını 

belirler. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğin her türlü rollerini, 

sorumluluklarını, sınırlamalarını, fırsatlarını ve gereksinimlerini belirleyen 

sosyo-ekonomik bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İngilizce karşılığı “gender” Türkçe karşılığı “cins” olan “toplumsal 

cinsiyet”  kavramının özü; kadın ve erkek arasında, sosyal veya kültürel olarak 

yapılandırılmış, tanımlanmış olan ve cinsiyetlerden birine yüklenen kimliklere, 

statülere, rol ve sorumluluklara, kadına ve erkeğe karşı olumlu veya olumsuz 

tutumlar ve davranışlara dayanan ilişkiyi tanımlamaktadır (Sakallı-Uğurlu, 

2003; Aksoy, 2006). Toplumsal cinsiyet, kadına ve erkeğe karşı yaygın olarak 

kabul edilen düşünce ve beklentileri ifade eder. Toplumsal cinsiyet bir bakıma 

erkek egemen toplumda, kadın cinsiyetine ilişkin olumsuz tutumların varlığı ve 

bu tutumların davranışlarla hayata ayrımcılık olarak yansımasıdır. 

Biyolojik cinsiyet, kadına ve erkeğe ait biyolojik özellikleri yani doğal ve 

değişmez olanı ifade ederken, toplumsal cinsiyet kavramı, tarihsel-toplumsal 

süreç içinde oluşan, dinamik ve değişebilir ilişki örüntülerini içerir (Ertürk, 

1996). Toplumsal cinsiyet kavramına ilişkin yapılan tanımlarda dikkati çeken 

ortak özelliklerden biri, oluşan ilişkilerin tarihsel süreçte değişebileceğinin ve 

eşitlikçi bir yapı çerçevesinde yeniden oluşturulabileceğinin belirtilmesidir. Bu 

da olumsuzlukları etkileyen geleneksel yapının değişebileceğini izah 

etmektedir (Aksoy, 2006). 
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Eğer bir tutum, görüş, düşünce değişebiliyorsa, kadına karşı yargılar ve 

kadınların kendisi hakkındaki yargılar da zaman içinde değişebilir. Bu değişimi 

sağlamanın yolu kadınların eğitimi, güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet hakkında 

bilinç kazanmalarıdır. Bu bilinçi kazanmaın bir yolu kadınların eğitimidir. 

Kadınlar için yetişkin eğitim programlarında birkaç yenilikçi öğretim yöntemi 

denenmiştir. Bunlar; şarkılar, benzetim (simülasyon) çalışmaları, oyunlar, rol 

yapma ve tiyatrodur (Sayılan, 1993). Bunlara ek olarak, yaratıcı drama 

yönteminin, kadınların eğitiminde bir grup çalışması yöntemi olarak 

kullanılabileceği düşünülmektedir.  Yaratıcı drama ortamı normal şartlarda 

fikirlerini ifade etmekten çekinen alt sosyo-ekonomik düzeydeki kadınlar için 

görüş ve fikirlerini söyleyebilme fırsatı yaratır, ayrıca eğitim için güvenli ortam 

oluşturur.  

Kadınlara bazı beceriler ve eğitim kadınlar için tehdit oluşturmayan, 

güvenilir, fiziksel ve sosyal ortamlarda kadınlar arasındaki etkileşim içinde 

daha iyi öğretilmektedir (Stromquist, 2002). Bunun için kadınlarla çalışmak 

için en uygun yer olarak toplum merkezleri görülmüştür. Ülkemizde Toplum 

Merkezleri denildiğinde akla ilk olarak Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 

Kurumu’na bağlı kurulan merkezler gelmektedir. Ayrıca, Çağdaş Kadın ve 

Gençlik Vakfı  (kısaca ÇKGV) gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan 

ve hizmet veren toplum merkezleri bulunmamaktadır.  

Toplum merkezlerinin hedef kitlesi,  kaynaklara ulaşmada güçlük çeken 

ve dezavantajlı konumdaki yaşayan öncelikle kadın, çocuk, genç, özürlü 

olmak üzere tüm toplum kesimidir. Toplum Merkezleri; semt, mahalle veya 

köy düzeyinde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik olarak koruyucu 

geliştirici, eğitici, boş zamanı değerlendirici ve eğlendirici çeşitli sosyal, 

kültürel ve ekonomik etkinliklerin yürütüldüğü yerlerdir (Çamur, 2002). 

Kentleşmenin dinamik bir aracı olarak Toplum Merkezlerini ele alan Karataş’a 

(2002) göre bu merkezler özellikle gecekonduların yaşadığı uyum ve 

bütünleşme sorunlarının çözümünde gereksinim duyulan dinamik yaklaşıma 

en uygun sosyal hizmet örgütlenmeleridir.  

Kaya (2008) Antalya Sütçüler Toplum Merkezinde yaptığı 

araştırmasında  katılımcıların hemen hepsi burada aldıkları eğitim sonucu aile 
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içi ve çevresiyle iletişimlerinin sağlıklı ve bilinçli bir düzeye kavuştuğunu ve 

özellikle özgüvenlerini kazandıklarını dile getirmişlerdir. Kadınlar kendi gizil 

güçlerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak tiyatro, folklor ve saz kursu 

çalışmalarına katılmalarının, kendilerini psiko-sosyal ve kültürel açıdan 

gelişmelerine önemli katkılar sağladıklarını belirtmişlerdir. Kadınlar Toplum 

Merkezi sayesinde ataerkil ilişkilerin ördüğü ev-içi yaşamdan önemli ölçüde 

sıyıracak, kendilerini çeşitli alanlarda geliştirmelerini sağlayacak eğitimler 

almakta ve buradaki katılımcılarla arkadaşlık ilişkisi kurmaktadırlar. 

Katılımcılara önemli yaşam deneyimleri kazandırabilecek bu arkadaşlıkların 

merkez dışında da sürdürüldüğü ve geliştirildiği görülmüştür. Yine toplum 

merkezi’ne katılan kadınlar, dernek kurmaya yönelik çabalar içinde olduklarını 

belirtmişlerdir. Görüleceği gibi Toplum Merkezi’nin sosyo-kültürel hizmetleri ve 

destekleyici programları, katılımcıların hem kendilerinde hem de çevrelerinde 

olumlu sonuçların ortaya çıkmasını sağlamıştır.  

Bu çalışmada da toplum merekezlerinden hizmet alan kadınlara yönelik 

olarak; yaratıcı drama yönteminin, özsaygı düzeylerini ve toplumsal cinsiyet 

rolü bilincini geliştirmede etkili ve grupla çalışmak için uygun bir yöntem 

olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla yaratıcı drama yöntemi kullanılarak 

özsaygı ve toplumsal cinsiyet bilinci geliştirme programı geliştirilmiştir. 

Bu bağlamda, araştırmanın problemi, yaratıcı drama yönteminin 

kadınların özsaygı düzeylerine ve toplumsal cinsiyet bilincine etkisinin ne 

olduğudur. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlki, kadınların 

yaşamına etki eden toplumsal cinsiyet faktörlerine ilişkin kadınların 

düşüncelerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda kadınların toplumsal 

cinsiyet faktörlerine ilişkin düşünceleri, oturumlar sırasındaki geri bildirimler 

yoluyla nitel bir desen içinde ele alınmıştır. İlk amacı gerçekleştirmek için  

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

1. Kadınların sosyo-demografik koşulları nelerdir? 
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2. Kadınların, kadınlığa ve erkekliğe ilişkin düşünceleri nelerdir? 

3. Kadınların, şiddete ilişkin düşünceleri nelerdir? 

4. Kadınların, çalışma yaşantısına ilişkin düşünceleri nelerdir? 

5. Kadınlara uygulanan program genel hedeflerine ulaşmış mıdır? 

6. Kadınların, uygulanan program hakkındaki düşünceleri nelerdir? 

Araştırmanın ikinci temel amacı ise; yaratıcı drama yönteminin 

kadınların özsaygı düzeyi ve toplumsal cinsiyet bilincine etkisinin ne olduğunu 

belirlemektir. Bu amacın gerçekleştirilmesi çerçevesinde araştırma 

kapsamında sınanması düşünülen denenceler şunlardır: 

Denence 1: Yaratıcı drama uygulamasına katılan kadınların özsaygı 

düzeyi, yaratıcı drama uygulamasına katılmayan kadınlara göre daha yüksek 

olacaktır.   

Denence 2: Yaratıcı drama uygulamasına katılan kadınların özsaygı 

düzeyindeki artış anlamlı olacak, yaratıcı drama uygulamasına katılmayan 

kadınların özsaygı düzeyindeki değişim anlamlı olmayacaktır.  

Denence 3: İzleme çalışmasından sonra yaratıcı drama uygulamasına 

katılan kadınların özsaygı düzeyindeki artış miktarı sabit kalacaktır. Yaratıcıcı 

drama uygulamasına katılmayan kadınların özsaygı düzeyi aynı kalacaktır. 

Denence 4: Yaratıcı drama uygulamasına katılan kadınların androjenlik 

düzeyi, yaratıcı drama uygulamasına katılmayan kadınlara göre daha yüksek 

olacaktır.  

Denence 5: Yaratıcı drama uygulamasına katılan kadınların androjenlik 

düzeyindeki artış anlamlı olacak, yaratıcı drama uygulamasına katılmayan 

kadınların androjenlik düzeyindeki değişim anlamlı olmayacaktır.  

Denence 6: İzleme çalışmasından sonra yaratıcı drama uygulamasına 

katılan kadınların androjenlik düzeyindeki artış miktari sabit kalacaktır. 

Yaratıcıcı drama uygulamasına katılmayan kadınların androjenlik  düzeyi aynı 

kalacaktır.  
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Denence 7: Yaratıcı drama uygulamasına katılan kadınların toplumsal 

cinsiyet algısı yaratıcı drama uygulamasına katılmayan kadınlara göre daha 

yüksek olacaktır.  

Denence 8: Yaratıcı drama uygulamasına katılan kadınların toplumsal 

cinsiyet algısı düzeyindeki artış anlamlı olacak, yaratıcı drama uygulamasına 

katılmayan kadınların toplumsal cinsiyet algısı düzeyindeki değişim anlamlı 

olmayacaktır.  

 Denence 9: İzleme çalışmasından sonra yaratıcı drama uygulamasına 

katılan kadınların toplumsal cinsiyet algısı düzeyindeki artış miktarı sabit 

kalacaktır. Yaratıcıcı drama uygulamasına katılmayan kadınların toplumsal 

cinsiyet algısı düzeyi aynı aynı kalacaktır.  

Araştırmanın Önemi 

Yaratıcı drama; katılımcıların iletişim becerilerini, sosyal 

farkındalıklarını, benlik kavramlarını algılamaları, özsaygı düzeylerini 

geliştirmeleri ve grup içi ilişkilerine katkıda bulunması açısından hem bir 

yöntem hem de başlı başına bir disiplindir (Üstündağ, 1998; Akfırat, 2004;  

Altınova, 2006). 

Yaratıcı drama yöntemi, kendini tanıma, iletişim becerilerini geliştirme, 

cinsiyet kalıp yargılarını anlama, özsaygılarını geliştirme, yasal ve kamusal 

haklarını öğrenme gibi geniş kapsamlı bir müdahale programı niteliği 

taşıyabilir. 

Katılımcıların günlük yaşamda karşılaştıkları olaylar ve yaşantıları, 

yaratıcı drama çalışmalarına konu olabilir ve bu konular yaratıcı drama 

çalışmasında canlandırılabilir. Böylelikle, yaparak, ederek, görerek ve 

hissederek daha çok bilinç sahibi olabilirler. Yaratıcı drama yöntemiyle sosyal 

grup çalışması, kadınlara duygu, düşünce ve davranışlarını konuşarak ifade 

edebileceği ve tartışabileceği, yazabileceği, resmedebileceği, tekrar 

oynayabileceği, bilgilerini gözden geçirebileceği ve dolayısıyla 

bilgilenebileceği bir ortam sağlar. Yaşayarak ve eğlenerek öğrenme ortamı 
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sağlayan yaratıcı drama, herhangi bir soruna müdahale etme ve herhangi bir 

konuda eğitim programı yapma açısından oldukça önemlidir. 

Bu çalışma sayesinde, var olan toplumsal ilişkiler eleştirel bir gözle 

sorgulanıp, kadınların kendi varlıklarının, içinde bulundukları koşulların ve 

cinsiyet eksenli problemlerinin farkına varmaları sağlanabilir. Gündelik 

yaşamda “kadın sorununa” dikkat çekilebilir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğunluğu, var olan durumu 

betimlemeye çalışan tarama türü çalışmalardır. Bu çalışma bir müdahale 

programı niteliği taşıması nedeniyle ve uygulamalı olması bakımından bir 

öneme sahip olmaktadır. 

Araştırmanın Varsayımları 

Bu araştırma toplum merkezlerinden hizmet alan, çoğunluğu alt sosyo-

ekonomik sınıftan gelen kadınların, toplumsal cinsiyet bilincini geliştirme ve 

özsaygı düzeyini geliştirme ihtiyaçları olduğu varsayımına dayanılarak 

gerçekleştirilecektir. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma; 

1. SHÇEK Mamak Belediyesi Toplum Merkezi’ne kayıtlı 20 kadın ve 

Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı 75. Yıl Toplum Merkezi’ne kayıtlı 31 

kadınla sınırlıdır. 

2. Toplum merkezlerine kayıtlı kadınların özsaygı düzeyleri, “Copersmith 

Özsaygı Envanteri’nin” ölçtüğü özelliklerle, cinsiyet rolleri “Bem 

Cinsiyet Rolü Envanteri’nin” ölçtüğü özelliklerle, toplumsal cinsiyet 

algısı araştırmacı tarafından geliştirilmiş “Toplumsal Cinsiyet Algısı 

Ölçeği’nin” ölçtüğü özellikler ile sınırlıdır. 

Araştırmanın Tanımları 

Kadın: Özel hayatı, psikolojik, toplumsal konumları nedeniyle sosyal 

bilimlerin çalışma alanı içersinde özel gereksinim grubu olarak kabul edilen ve 
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Mamak Belediyesi Toplum Merkezi  ile Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı’ndan 

hizmet alan kadınları tanımlamaktadır.  

Toplumsal Cinsiyet Rolü: Bem Cinsiyet Rolü Envanteri ile belirlenen 

kriterlere göre kişinin kendini kadınsı ya da erkeksi görme derecesidir  

Özsaygı: Coopersmith Özsaygı Envanteri ile belirlenen; kişinin 

kendisine ilişkin yaptığı olumlu ve olumsuz değerlendirmeler bütünüdür. 

Yaratıcı Drama: Mamak Belediyesi Toplum Merkezi’nden ve Çağdaş 

Kadın ve Gençlik Vakfı’ndan hizmet alan kadınlara yönelik yapılan eğitsel, 

öğretici, güçlendirici, rol oynama, doğaçlama ve oyuna dayanan grup 

etkinliğidir.  

Kısaltmalar 

C.Ö.S.E.: Coopersmith Özsaygı Envanteri 

B. C.R.E.:  BEM Cinsiyet Rolü Envanteri 

T.C.A.Ö.: Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği  

Ç.K.G.V.:  Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı 

M.B.T.M.:  Mamak Belediyesi Toplum Merkezi  
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BÖLÜM II 

ARA�TIRMANIN KURAMSAL TEMELLER İ 

Bu bölümde, ilk olarak araştırmanın uygulama temelini oluşturan 

yaratıcı drama ele alınmaktadır. Daha sonra araştırmanın temaları olan 

özsaygı kavramına, güçlendirme yaklaşımına ve toplumsal cinsiyet kavramına 

yer verilmiş, yaratıcı dramanın özsaygı ve toplumsal cinsiyet ile ilişkisi 

açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak kadınları güçlendirme yaklaşımı 

bağlamında yaratıcı drama uygulaması üzerinde durulmuştur.  

Yaratıcı Drama 

Birçok eğitimsel hedefin yanı sıra, kişilik gelişimine ve sosyal yaşama 

uyumu kolaylaştırıcı hedefler, temel olarak yaratıcı dramanın kapsamına 

girmektedir. Yaratıcı drama çalışmaları, insanın kendisini tanıması, kendini 

ifade etme ve başkalarıyla ortak, benzer yanlarını bulma yollarından birisidir.  

Yaratıcı drama bireylere; kendini ifade etme, hayal gücünün gelişimi, 

sanatsal, sosyal ve bilişsel farkındalık, konuşma akıcılığı, kendini tanıma, 

özsaygı geliştirme, kendine güven ve kendini disipline etme gibi özellikler 

kazanmasına yardım etmektedir. Ayrıca, yaratıcı drama bireyin, diğer 

bireylerle işbirliği yaparak öğrenme, planlı düşünmenin gelişimi ve organize 

edilmesi gibi özelliklerinin gelişimine de yardımcı olmaktadır. Bunlara ek 

olarak katılımcıların, gerçek hayattaki problemlerin farkına varmasına yardım 

etmekte, ahlak eğitimine katkıda bulunmaktadır. Böylece duygusal 

olgunlaşmaları için bireyleri daha sonraki yaşamlarına da hazırlamaktadır. 

Bununla birlikte, insanın bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde düşünmesine 

yardım etmenin bir yolu da yaratıcı dramadan geçer. Yaratıcı drama 

aracılığıyla olaylar ve durumlarla bunların arasındaki bağlantılar kolayca 

öğrenilebilir (Adıgüzel,1994; Antepli,1998; Üstündağ,1998; Freeman ve 

Sullıvan,2003; Bayındır,2006). 

Yaratıcı dramayı San (1996);’’bireylerin doğaçlama, rol oynama vb. 

tiyatro ve yaratıcı drama tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içinde 

bir yaşantıyı, bir olayı, bir düşünceyi, bir eğitim ünitesini kimi zaman da soyut 
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bir kavramı eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla deneyim, 

gözlem ve yaşantıların gözden geçirildiği, oyunsu süreçlerde 

anlamlandırması, canlandırması" şeklinde tanımlamıştır. 

San’ın (1996) tanımında belirtildiği gibi yaratıcı dramanın en temel 

özelliği bir grupla yapılmasıdır. Bir grup içersinde kabul gören, başkalarına 

güven duyan ve kendisine güvenildiğini fark eden birey kendisini değerli 

hisseder, güven duyduğu bir ortamda daha doğal ve spontan davranabilir, 

kendini daha gerçekçi gözleyerek değerlendirebilir. Print ve O’Callaghan 

(1999), George ve Dustin (Akt. Cılga ve Diğerleri, 2001), duygu ve 

deneyimlerini ifade etme konusunda güçlük yaşayan üyeler için grup 

çalışmasının güvenli ve uygun ortam sağladığını vurgulamıştır. Sheafor, 

Horejsi ve Horejsi,  gruplarının yararına ilişkin şu ifadede bulunmuştur:  

Gruplar, yeni perspektifler, kendisinden başka kişilerinde benzer problem ve 

ilgilere sahip olduğunun farkına varma, yeni davranışları öğrenmede rol 

modellerini görmesi ve başkalarına yardımcı olması için olanaklar sağlar (Akt. 

Miley, O'Melia ve DuBois 1996).  

Drama öğretmeni/liderinin drama çalışmasına başlamadan önce 

üzerinde çalışacağı konu hakkında elinde bir plan ve planı uygulamak için 

gerekli stratejileri olmalıdır. Strateji, öğretmenin/liderin elindeki anahtarlardır. 

Öğretmen/lider, stratejilerine ve hedeflerine ulaşmada dramatik kurguyu iyi 

belirlemelidir, aksi takdirde yapılan çalışmalar çok yüzeysel kalır. Dramatik 

unsurların kullanımı doğaçlamanın niteliğini arttırır.  Önceden planlanan amaç 

ve hedeflere ulaşmak için dramatik kurgunun iyi tasarlanmış olması gerekir. 

Tablo 1’de bir drama programı oluşturulurken düşünülmesi gereken 

hususlar özetlenmiştir.  
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Tablo 1: Yaratıcı Drama Grubu Oluşturmadan Önce Yapılacak İşlemler  
1.Niçin   

Grup niçin başlatılıyor.  
(Lider kuracağı grubun amacının ne olacağını 
saptamalıdır. 
 

Kurulmasının ihtiyacı ne? 
Üyelerin yeteneği ne? (Eğitim durumları, kültürel 
özellikleri, çalışma durumu gibi) 
Bu grup için uygun katılımcılar mı? (cinsiyet, yaş, 
sosyo ekonomik düzey, kişisel özellikler) 
 

Niçin yaratıcı drama yöntemi seçiliyor? (niçin 
diğer yöntemler ya da yaratıcı süreçler 
seçilmiyor) 

Yaratıcı drama kullanmadaki  özel ve genel 
hedefler nelerdir? 
Gerekli araştırmalar yapılmış mı? 
Yaratıcı dramanın ana amacı ne olacak?   

2. Ne  

Grubun modeli ne olacak? Kapalı bir grup mu olacak? 
Yeni üyelere açık mı olacak? 

Grup ta ne vurgulanacak? Grubun odağı yaratıcılık mı, görev mi, iç görü 
kazandırma mı? 

Kaç kişiyle yapılacak? Grup belirli bir sayıda mı olacak?  
Minumun ya da maksimum sayı olmalı mı? 

Yaratıcı dramayı kimler yürütecek? Tek liderli mi olacak? 
Yardımcı lider olacak mı? 

Yardımcı liderin katılımcılarla ilişkisi nasıl 
olacak? 

Katılımcı gibi mi olacak?  
Grupla ilişkiye mi geçecek? 
Tamamen lidere yardımcılık mı yapacak 

Grubun süresi ne kadar olacak? Grup süreci kaç oturum olacak? 
Bir oturumun süresi ne kadar olacak? Oturumlar kaç saat sürecek? 
Kişisel ve grup aktivitelerini saklamak için ne tür 
bir kayıt kullanılacak? 

Formal mı informal mı olacak? 
Video ya da yazılı not kullanılacak mı? 

3.Nasıl   

Üyeler gruba nasıl seçilecek Gruba kendi isteğiyle mi katılacaklar? 
İnsanlar grubu nasıl bilecek Tanıtmayla mı? Konuşarak mı? Bir kuruluş 

yoluyla mı? İlan tahtasına duyuru asarak mı?   
Amaçlar ve hedefler nasıl belirlenecek? Liderin kendisi tarafından mı? 

Kurum tarafından mı? 
Grupla tartışılarak mı belirlenecek? 

Grubun iş yükü ilişkisi nasıl olacak? Bağlantısız mı olacak? 
Programın bir parçası mı olacaklar? 

Liderin hastalık ya da izin durumu nasıl telafi 
edilecek? 

Ara mı verilecek? 
Yedek lider mümkün mü? 
Yardımcı lider mi devam edecek? 

4.Nerede  

Grup nerede toplanacak? Uygun bir mekân mı? 
Mekândan kim sorumlu olacak? 

Acil aktiviteler nerede? Yardım kutusu, yedek anahtar 
Yangın çıkışı, yangın söndürücü 

Lider desteği nereden bulacak? Meslektaşlar var mı? 
Arkadaş ya da destek grubu var mı? 

5.Kim   

Süpervizyonu kim sağlayacak? Dışarıdan mı gelecek 
Kurum sağlayacak mı? 
Kişisel mi yoksa grup mu olacak? 

Grubun yönetiminden ya da organizasyondan 
kim sorumlu olacak? 

Kurum mu? 
Takım mı? 
Lider mi? 

Baştanbaşa bütün programı düzenlemede kim 
eşgüdüm sağlayacak 

Kurum mu? 
Takım mı? 
Lider mi? 

                                                                                       (Jennigs,  2007; Sağlam,2007; Adıgüzel, 2006) 
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 Yaratıcı Drama Uygulamasında Ele Alınan Temalar 

Araştırmanın amacına uygun olarak yaratıcı drama yöntemiyle grup 

çalışmasında üç tema üzerinde durulması amaçlanmıştır. Bunlar, özsaygı, 

toplumsal cinsiyet ve kadınların güçlendirilmesidir. Aşağıda kısaca bu 

kavramlar ve araştırmalar ışığında bu kavramların yaratıcı drama ile ilişkisi 

üzerinde durulmaktadır. 

Özsaygı 

Özsaygıyı açıklayabilmek için öncelikle özsaygıyı oluşturan yapıların 

açıklanması gerekir. Özsaygı benlik kavramının içinde bulunur. İnsanda 

yaşantıları düzenleyen, bütünleştiren ve tepkilerini belirleyen bir benlik (öz) 

kavramı vardır (Kuzgun, 2002). Kişiliğin en önemli boyutunu benlik 

oluşturmaktadır. Köknel (1995) kişiliği “bir insanı başkalarından ayıran 

bedensel, zihinsel ve psikolojik özelliklerin bütünü” olarak tanımlamıştır.  

Benlik kavramı bireyin zihinsel ve fiziksel özelliklerinin toplamı ve 

bireyin sahip olduğu bütün bu özelliklere ilişkin kendini değerlendirmesi olarak 

tanımlanabilir (Lawrence, 1988, Akt. Pişkin,1999). Benlik kavramına önemli bir 

yer vermiş olan kuramcı Rogers’a göre benlik, bireyin kendini nasıl algıladığı 

ve diğer insanlarla olan ilişkilerini içerir (Altunay, 2004). Benlik, kendini tanıma 

olarak da adlandırılır. Bireyin kendisine ilişkin duygu ve düşünceleridir (Kaner, 

1991). Bir bakıma “ben kimim?” sorusunun bir yanıtıdır. Kendini tanıma, 

güçlü/zayıf ve gelişmeye açık yönlerini bilmek, duygularını tanımak yoluyla 

olur (Üstün, Akgün, Partlak, 2005).  

Kendisini nasıl algıladığı ile olmak istediği benlik arasındaki fark o 

bireyin özsaygı düzeyini verir (Pişkin,1999).  

Coopersmith Özsaygı Envanteri’nde geçerli olan özsaygı tanımı; kişinin 

kendisi için onayladığı ya da onaylamadığı bazı özellikleriyle ilgili 

değerlendirmesidir (Coopersmith, 1986). Coopersmith’e göre özsaygı; bireyin 

kendini yetenekli, önemli, başarılı ve değerli olarak algılama derecesidir. 

Çuhadaroğlu’na (1986) göre özsaygı kişinin kendisine saygı duymasının 
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yanısıra güven duymasını, kendini benimseyip değer vermesini de 

içermektedir. 

Bireyin başarıları ve toplumsal yaşamda içinde bulunduğu pozisyon ve 

sahip olduğu statü de özsaygı açısından önemlidir. Başarılar bireyin toplum 

için fark edilmesini, statü kazanmasını sağlar. Bu öğeler ise özsaygıyı artırıcı 

rol oynarlar. Ancak burada önemli olan şey bireyin kendi istediği amaçlara 

ulaşmasıdır.  

Özsaygısı düzeyinin düşük olması kişi için olumsuz sonuçlar 

doğurabilir. Bu kişiler kendilerini yetersiz değersiz görebilmekte, sürekli kaygı 

ve endişe içerisinde olmakta, günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklarla başa 

çıkmada güçlük çekmekte ve duygularını kontrol etmekte zorlanmaktadırlar. 

Sık sık utanç ve suçluluk duygularına kapılan bu kişiler kendilerine ve 

çevrelerine güven duymamakta ve insan ilişkilerinde yetersizlik 

gösterebilmektedirler. Özsaygısı zayıf bir kişi sıklıkla diğer insanların önünde 

bir maske takıp, rol oynamaya eğilimli olacaktır. Güvensiz, bağımlı bireylerde 

özsaygı düzeyi de düşük olacaktır (Sezer, 2001). Özsaygının düşük olması 

değiştirilmesi gereken şeyleri değiştirmek için harekete geçme yeteneğimizi 

etkiler.  

Yetersiz özsaygı gösteren kişilerde şu yargılar gözlenebilir (Terzioğlu, 

2000): 

• Kendimi çoğunlukla işe yaramaz hissediyorum, 

• Kendimden utanıyorum, 

• Birinin beni sevmesi için hiçbir sebep göremiyorum, 

• Çoğunlukla yanlış davranmaktan korkuyorum, 

• Başkaları tarafından onaylandığımda kendimi rahat hissediyorum. 

Özsaygının yüksek olması ise bireyin içinde bulunduğu topluma uyum 

sağlamasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bireyin topluma etkin bir şekilde 

katılımı kişisel başarı ve mutluluğu da beraberinde getirmektedir 

(Güçray,1989).  
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Yüksek özsaygı gösteren kişilerde şu yargılar gözlenebilir (Terzioğlu, 

2000): 

• Pek çok iyi niteliklerim olduğunu sanıyorum, 

• Kendimi özgür hissediyor ve kendim olmaktan gurur duyuyorum, 

• Başkaları ile ilişkilerimde kendime güveniyorum, 

• Bir şey yaptığımda o işin mutlaka mükemmel olması gerekiyor, 

• Başkalarının benim görüşlerimi onaylaması çok önemli değil, 

Kadınlarda Özsaygı 

Bugüne kadar yapılan araştırmaların çoğunluğu kadınların özsaygı 

düzeyininin erkeklere göre daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır (Clay, 

Vignoles, Dittmar, 2005). Young ve Mroczek (2003) ergenlerle yaptığı 

araştırmada da kızların genel benlik kavramlarının erkeklerden daha düşük 

olduğunu ortaya koymuştur. Aynı şekilde Skaalvig (1986) erkeklerin kızlardan 

daha yüksek özsaygı düzeyine sahip olduğunu bulmuştur (Akt. Damarlı, 

2006). Kadınların özsaygı düzeylerinin düşük olması çeşitli nedenlere 

bağlanabilir. Bunlar ataerkil yapının zorlaması, eğitim düzeylerinin düşüklüğü, 

düşük beceri eksikliği, toplumsal kalıp yargılar, dinsel ve kültürel etkiler diye 

sıralanabilir.  

Özsaygının kendini değerli görme, başarılı görme ve diğer insanlardan 

olumlu geri bildirim alma ile ilgili bir kavram olduğunu düşünülürse, geleneksel 

toplumsal cinsiyet rolleri kadınların özsaygılarının düşük olmasına yol açabilir. 

Toplumsal yaşamdaki, kadına karşı ayrımcılık, eşitsizlik, kalıp yargılar, 

tutumlar, kadınlarda özsaygının azalmasına dolayısıyla onların kendilerini 

daha olumsuz olarak değerlendirmesine ve algılamasına neden 

olabilmektedir.  

Kadınlar, geçmişten bugüne, özsaygısını azaltan farklı bir “feminen” 

(kadınsı) rolü oynamak zorunda kaldıklarından, mağdur olmaktadırlar 

(Meyers,1986). Ferguson’un (1989) da  ifede ettiği gibi  kadınların benlik 

duygusu ve sonuç olarak bireysel güçleri, kadınları küçümseyen imajlar 

sayesinde oluşur ve bunlar kadınlar tarafından da içselleştirilir.  
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Kadınlar, erkekler ile karşılaştırıldığında daha az güce, statüye, parasal 

kaynaklara, otonomiye ve bağımsızlığa sahiptirler. Toplum kadınlardan iyi bir 

eş, anne ve ev kadını olmalarını beklerken, erkeklerden başarılı bir ekmek 

kazanıcı ve her zaman güçlü olmalarını beklemektedir. Geleneksel olarak 

kadınlar çevrelerindekilere yardımcı olmak, her şeyden hoşnut olmak, asla 

öfkelenmemek,  şikâyet etmemek, otoriteye boyun eğmek, soru sormamak, 

başkalarını rahat ettirmek, bencil olmamak ve kendilerini düşünmemek üzere 

yetiştirilirler ve bunlar istendik kadın özelliklerdir. Diğer taraftan erkeklere 

güçlü olmak, başarılı olmak, duygularını açığa vurmamak ve yalnızca 

kendilerini düşünmek öğretilmiştir.  

Literatürde kadınlarda özsaygıyı içeren çalışmalar, farklı bulguları 

içermektedir. Bazı araştırmalar, düşük özsaygı ve olumsuz benlik kavramıyla 

kadınlar arasındaki ilişkilerden bahsetmektedir. 

Bem (1974) bireylerin cinsiyet rollerini, cinsiyet rollerine uygun 

davranım (kadınsı kadın; erkeksi erkek), cinsiyet rollerine aykırı davranım 

(erkeksi kadın, kadınsı erkek), androjen ve belirsiz cinsiyet rolü davranımı 

olmak üzere dört kategoriye ayırmıştır. Bem (1977), Aydın ve Kavuncu, 

(1991) hem erkek hem kadın her iki cinsiyette de androjen olan bireylerin 

özsaygıları daha yüksek olacağını ifade etmiştir. Bu fikri savunan Spencei, 

Helmreich ve Stapp (1974) böyle bir bireyin çevresini ve dünyayı daha çok 

sevebileceğini, dolayısıyla daha sağlıklı bir psikolojik yapıya sahip 

olabileceğini belirtmektedir. Bu düşünceyi destekler biçimde Shiff ve 

Kopman’da (1978) kadınlarla yaptıkları çalışmada, androjen özellik gösteren 

kadınların kadınsı ve tanımlayamanlara göre yüksek özsaygıya sahip 

olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Kadınlardaki özsaygı düzeyi, eğitim düzeyleri ile de ilintilidir. Kadınların 

eğitim düzeyleri arttıkça, toplumsal etkilerden daha kolay korundukları 

söylenebilir. Özsaygısının yüksek olması, toplumsal baskıya karşı bir direnç 

olabilir. Eğer kadınların eğitim düzeyi düşükse, kadınların toplumsal baskılara 

daha açık, daha duyarlı ve bu baskıları daha kolay kabul edip içselleştirdikleri 

söylenebilir. Gökdoğan’da (1996) bu ifedeyi destekler biçimde yaptığı 

araştırmasında orta ve yüksek öğrenim gören kadınların özsaygı düzeylerinin, 
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okuryazar olmayan ve ilkokul mezunu olanlara göre, benzer şekilde sosyo 

ekonomik düzeyi yüksek kadınların düşük sosyoekonomik düzeydeki 

kadınlara göre daha yüksek olduğunu sonucuna varmıştır.  

Kadının gelir getiren bir işte çalışıyor olması onun özsaygı düzeyini 

yükseltebilir. Örneğin Gökdoğan (1996) çalışan kadınların çalışmayan 

kadınlar göre özsaygı düzeylerinin yüksek olduğu sonucunu bulmuştur. Gezici 

(2002)’nin yaptığı çalışmada da çalışan kadınlar kendilerini daha değerli 

olarak algılamaktadırlar. 

Haber (1991) yaptığı araştırmada da, tam zamanlı çalışan kadınların 

daha modern görüşleri olduğunu ve karışık cinsiyet rolü tercihi bulunan 

kadınların, modern cinsiyet rolü tercihi yapanlara kıyasla daha az özsaygıya 

sahip olduğunu belirtmektedir.  

Roy, Weibust ve Miller (2007) yaptıkları araştırmada, İçerisinde pozitif 

sterotipleştirme bulunan bir paragraf okuyan kadınlar negatif sterotipleştirme 

bulunan bir paragraf okuyan kadınlara kıyasla iki kat daha fazla kendilerini 

feminist olarak tanımlamışlardır ve daha yüksek özsaygı düzeyi 

sergilemişlerdir.  

Kadınların şiddete maruz kalıyor olmaları da özsaygılarını önemli 

ölçüde olumsuz etkilemektedir. E. Culp, A.Culp, Soulis ve Letts (1989) fiziksel 

istismara uğramış kadınların depresyon düzeyi yüksek, özsaygı düzeyleri 

daha az bulunmuştur. 

Sonuç olarak, kadının kısır döngüden kurtulabilmesi için özsaygısının 

güçlendirici yaklaşımlarla desteklenmesi gerekmektedir. Kadınınların kendi 

ezilmişliğini kendisinin bulmasına yardımcı olunması gerekir. Kadın "mağdur" 

statüsünden kurtularak kendi yaşamının denetimini elde etmesi için 

desteklenmeli ve bunun içinde en kalıcı çözümün kendi özgüveni olduğunu 

kavramalıdır (Aktaş, 1997; Mor Çatı, 1997;  Sanford ve Danovan 1999; Muslu, 

2001). 
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Toplumsal Cinsiyet  

Cinsiyet, insanların doğuştan biyolojik olarak belirlenmiş dişilik ve erillik 

özelliklerini tanımlar. Toplumsal cinsiyet kavramı ise toplumsal ve kültürel 

olarak belirlenmiş cinsiyeti, biyolojik cinsiyetten ayırmak üzere kullanılan bir 

kavramdır. Sakallı-Uğurlu (2002)’ya göre toplumsal cinsiyet kadının sosyal, 

kültürel, politik ve ekonomik alanlarda erkeğe göre düşük konumlarda 

tutulması olarak tanımlanmaktadır.  

Erkek ve kadınlar arasında var olan biyolojik farklılıkların dışındaki 

farklılıkların çoğunun nedeni sosyal, kültürel ve ekonomik olgulardır. 

Toplumsal cinsiyet, toplumsallaşma süreci ve kültürün içinde edinilen kadın ve 

erkek olma özelliklerine işaret eder, kadının ve erkeğin sosyal olarak 

belirlenen rollerini ve sorumluluklarını ifade eder ve toplum içindeki 

konumlarını ve davranışlarını belirler.  

Kadının rolleri, aslında toplumsal cinsiyet temelinde tanımlanmış 

olmasına rağmen, biyolojik cinsiyet esasında tanımlanmış gibi 

düşünülmektedir. Bu anlayış, kadının erkekten farklı olduğu, ayrı roller 

oynaması, erkekten ayrı bir dünyada yaşaması gerektiği şeklindeki yargıların 

gelişmesine kaynaklık etmektedir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet, erkek ya da 

kadınların birbirlerinden farklı olmalarına yol açan fiziksel niteliklere değil, 

erkeklik ve kadınlık hakkındaki toplum tarafından oluşturulmuş özelliklere 

göndermede bulunmaktadır (Atauz, Kardam, Saktanber, Yalın, 1999; 

Giddens, 2000; Özvarış, 2008). Dolayısıyla toplumsal cinsiyet biyolojik 

faklılıklardan dolayı değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, 

nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili bir 

kavramdır.  

Toplumsal cinsiyetin oluşmasında aşağıdaki faktörler önem 

taşımaktadır.  

Üretim ili şkileri:  Toplumsal cinsiyet kavramının en kritik noktası üretim 

ile ilgili rollerdir (Ecevit, 2003). İş, üç ayrı kategoriye ayrılabilir: Üretken iş, 
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yeniden üretim işi ve topluluk işleri. Kadınların rolü, her üç kategoriyi de 

kapsar ve bu nedenle, kadınların rolü “Üçlü Rol” olarak adlandırılır.  

Üretken iş, tüketim ve ticaret (çiftçilik, ücretli çalışma, ücretsiz aile işçisi 

olarak çalışma vb.)  için mal ve hizmetlerin üretilmesidir. Üretken iş genellikle 

gelir sağlayıcı iş olarak görülür. Üretim ile ilgili rollere bakacak olursak 

erkekler piyasa için üretim yapar. Bunlar parasal karşılığı olan işlerdir. 

Dolayısıyla daha değerli olarak görülürler. Kadınlar ise ev içi üretim yapar. 

Bunlar yemek yapma, temizlik, bakım sağlama gibi parasal karşılığı olmayan 

işlerdir. Kadınların karşılık almaksızın ve serbest zamanlarında yaptıkları 

düşünülen işlerdir. Dolayısıyla daha az değerli görülürler.  

Yeniden üretim işi, hane halkının bakımını ve varlığını sürdürmesini 

sağlayan işlerdir. Çocukların dünyaya getirilmesinden, bakımlarına ve 

büyütülmelerine, besinlerin hazırlanmasına, kırsal alanda gerekiyorsa yakıt ve 

suyun eve getirilmesine, alış-veriş işlerine, evin temizliğine ve düzenine, 

ailenin ve yaşlıların sağlıklarının korunmasına kadar pek çok işi kapsar. 

Yeniden üretim işleri, insanların varlıklarını sürdürebilmeleri bakımından 

hayati öneme sahip olan işlerdir; buna rağmen, çoğu kez “işten sayılmayacak 

şeyler” olarak görülürler. Yeniden üretim işleri daha çok emek-yoğun işlerdir 

ve bu nedenle daha çok zaman alırlar. Bu işler, hemen hemen bütünüyle 

kadınların ve kız çocuklarının işidir.  

Toplumsal cinsiyet kavramı kadınlık ve erkekliğin içinde örüldüğü 

toplumsal ilişkilere işaret eder. Aynı zamanda bu ilişkiler politik bir duruşun da 

ifadesidir. Cinsiyetin içinde kurulduğu toplumsal ilişkilerin birer iktidar ilişkisi 

olduğunu, bu ilişkilerin belirli ve kavranabilir bir sistematiğinin bulunduğunu, 

bu sistematiğin toplumdaki bütün iktidar ilişkileri ve yapılarıyla da etkileşim 

içinde işlediğini iddia eder (Bora ve Üstün, 2005). Toplumsal cinsiyet rolleri 

genel olarak yeniden üretim,  topluluğun idame edilmesi ve toplumsal- siyasal 

katılım gibi dört tip aktivite içinde ele alınır. (Atauz ve diğ. 1999). Dolayısıyla 

bu süreç basitçe “sosyalleşme” olarak adlandırılamaz, tersine, kişinin çeşitli 

biçimlerde müdahil olduğu karmaşık ilişkileri içerir ve bir yandan kişisel 

düzeyde kadınlık ve erkekliğe, diğer yandan toplumsal düzeyde bir cinsiyet 

rejimine işaret eder (Bora ve Üstün, 2005). 
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Birçok toplumdaki kültürel normlarda, evdeki erkeklerin daha yüksek 

statü ve daha yüksek karar verme gücünün yanı sıra başlıca gelir ve sağlık 

payına sahip olduğu da görülmektedir. Kadınların "bakım verme rolleri" ofis 

işleri, hizmet endüstrisi ve hemşirelik gibi kadınların hâkim olduğu formal iş 

alanlarında kendini gösterir. Bu alanların da güçlü bir bakım ve hizmet verme 

unsurları mevcuttur (Akın, 2007). 

Toplumsal cinsiyet temelli e şitsizlikler:  Avrupa Birliği kadın-erkek 

eşitliği kavramını “ Ttüm insanların kendi kişisel yeteneklerini geliştirmekte ve 

belirlenmiş katı toplumsal cinsiyet rolleriyle sınırlanmaksızın seçimlerini 

yapmakta özgür oldukları bağlamından hareketle; kadınların ve erkeklerin 

farklı davranış, istek ve ihtiyaçları eşit şekilde dikkate alınır, değerlendirilir ve 

kayrılır” şeklinde tanımlamaktadır (Avrupa Komisyonu, 1998). 

Dökmen’e (2006) göre toplumdaki en önemli sorunlardan biri toplumsal 

cinsiyet ayırımcılığıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, modern ve 

demokratik toplum olmanın gereğidir. Akhun, (2000) kadın ve erkeklere eşit 

olanaklar sunulmayan bir toplumda, gerçek anlamıyla demokrasinin 

varlığından söz edilemeyeceğini ülkemizde ailede, eğitimde, istihdamda ve 

siyasette cinsiyet ayırımına dayalı, eşitlikçi olmayan uygulamalar söz konusu 

olduğunu belirtmektedir.  

Toplumsal cinsiyet; temelli eşitsizlikler, haklarda eşitsizlik,  kaynaklarda 

eşitsizlik ve ekonomik faaliyet alanında eşitsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Toplumsal cinsiyet rol kavramı:  Toplumsal sistem içinde belirli 

konumdaki kişinin nasıl davranması gerektiğini belirten normlara rol denir ve 

toplumsal ve kültürel beklentiler, insanlara bu beklentilere uymaları 

konusunda baskı yapar. Cinsiyet rolü, bireyin kendi kimliğini kadın veya erkek 

olarak algılayıp, cinsiyetinin gerektirdiği davranışı göstermesi anlamına gelir. 

Toplumsal cinsiyet rolü, toplumun tanımladığı ve bireylerin yerine getirmelerini 

beklediği cinsiyetle ilişkili bir grup beklentisidir. Dökmen’e (2006) göre, kadın 

ve erkeğin yaşamda üstlendiği ya da üstlenmesi gerektiği roller bellidir ve bu 

roller keskin çizgilerle ayrılmıştır.  
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Cinsiyet rolü bireye içinde yaşadığı toplum kurallarına uygun olarak 

öğretilmekte ve bireyin de bu cinsiyet rolü kalıpları içinde davranması 

beklenmektedir. Kısacası kadın, toplumca benimsenen kadınsı özelliklerin 

hepsine sahip olup, erkeksi özellikleri taşımamalı, erkek ise, toplum tarafından 

cinsiyet rolüne uygun kabul edilen özelliklerin hepsine sahip  olup (erkeksi) 

kadınsı özellikleri göstermemelidir (Aydın ve Kavuncu, 1991). 

Toplumsalla şma:Toplumsallaşma, bireylerin çevresindekilerle 

arasındaki etkileşim sonucu kendi kültürlerini öğrendikleri süreç olarak 

tanımlanabilir. Toplumsallaşma, toplum açısından bir sosyal kontrol süreci ve 

grup yaşamında düzenlilik sağlama yoludur (Fichter,1994; Yogev, 2006). 

Kadınlar ve erkekler için hangi davranışların doğru ya da uygun, hangi 

davranışların yanlış olduğu, kadınlar ve erkeklerin hangi işleri yapabilecekleri 

gibi konular toplumsallaşma sürecinde ve kültürün içinde öğrenilir (Atauz ve 

diğ., 1999). Toplumsallaşmaya toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda bu, 

bir kız çocuğunun içinde yaşadığı toplumun “kadınlık” normlarını benimsemesi 

ve o toplumdaki diğer bireylerle “bir kadın olarak” iletişim kurabilmesidir 

(Tanrıöver, 2003).  

Yaşamları boyunca kız ve erkek çocukların belli roller için yetiştirildiği 

dikkate alındığında, cinsiyet kalıp yargılarını etkileyen en temel unsurun 

toplumsallaşma süreci olduğu görülmektedir. Toplumsallaşma süreci 

içerisinde, etkileşimde bulunduğumuz diğer insanlar ve topluma ait sosyal, 

ekonomik, ahlaki, kültürel düşünme sistemi, önyargılarımızı, kalıp yargılarını 

oluşturur ve geliştirir.  

Kadın, yaşadığı toplumsallaşma süreci boyunca, toplumsal cinsiyet 

rollerine ait kavramlaştırmaların (annelik, kadınlık,  kendini eşine ve 

çocuklarına adama-erkeklik, aileyi geçindirip koruma) etkisinde kalır. Aile, 

okul, sosyal çevre ve kitle haberleşme araçları toplumsal cinsiyet rollerini 

aşılar. Toplumsal cinsiyet rollerinin kazanıldığı en önemli yer ailedir. Kadının 

eve bağlılık ve annelik, erkek için ev reisliği ve erkek olarak evin diğer 

üyelerinden "sorumlu" olma anlayışı, aile içinde kazanılır. Yaşam boyu bu 

roller kendilerine benimsetilir ve zaman zaman hatırlatılır (Ecevit, 1985).  
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Kalıp yargılar:  Kalıp yargıları; algılayışları, toplumsal gruplara ilişkin 

bilgilerimizi inançlarımızı ve beklentilerimizi içeren bilişsel bir yapı olarak 

tanımlayabiliriz (Mackie, Hamilton, Susskind, Rosselli, 1996). İnsanlar, 

sınıflandırma süreci yoluyla dünyayı birçok farklı toplumsal gruba ayırırlar ve 

bu toplumsal gruplara ilişkin bilgilerini, inançlarını ve beklentilerini içeren 

bilişsel bir yapı geliştirirler. Bu bilişsel yapıya da "kalıp yargı" adı verilir. Kalıp 

yargılar bir toplumsal gruba ilişkin inanç ve yargılardır. Herhangi bir kategoriyi 

düşündüğümüzde aklımıza gelen özellikler o kategoriye gelen özellikler o 

kategoriyle ilgili kalıp yargılardır. Gruplamanın ön önemli sonuçlarından biri 

belli kalıp yargıların oluşması ve bunu takiben bizde belli bir beklentiye yol 

açmasıdır. Bir olayı ya da kişiyi bir sosyal kategoriye koyup beklentilerimizi o 

kategoriye eşlik eden kalıp yargılara göre şekillendiririz (Kağıtcıbaşı, 1999). 

Kadın ve erkeklere ilişkin ayrımcılığın, eşitsizliğin ve tutumların 

oluşmasında kalıp yargılar en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Dünyadaki birçok toplumda erkekler; güçlü, kendine güvenli, korkusuz, 

bağımsız, gerçekçi gibi güçlü benlikleri yansıtan ve istenir kalıp yargılarla 

kadınlar ise bağımlı, pasif, kararsız, duygusal gibi daha zayıf benlikleri 

yansıtan kalıp yargılarla tanımlanmaktadır (Sakallı-Uğurlu, 2003). Kültürde 

kadınlar ve erkekler sadece doğuştan farklı olarak görülmemektedir; akılcılık, 

bağımsızlık, önderlik gibi erkekler doğuştan kadınlardan üstün görülür ve 

erkeklerle ilişkilendirilen özellikler genellikle kültürün en fazla değer verdiği 

özelliklerdir. Duygusallık, duyarlılık, ortak çalışma gibi kadınlarla ilişkilendirilen 

özellikler ise kültürün en az değer verdiği özelliklerdir (Sanford ve Donovan, 

1999). Bu beklentiler içinde kadınlardan sorun çıkarmayan, uyumlu olan, 

sorgulamayan, eşine itaat eden, eşine hizmet eden, hem iyi bir eş, hem iyi bir 

iş kadını, iyi bir anne olan bir kadın rolü vardır. 

Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, toplumsal cinsiyet beklentilerini 

doğurur ve bu beklentiler bizim diğerlerine bakışımızda birer algısal filtre 

görevi görürler. Beklentilerimizle tutarlı davranışları normal karşılarken 

(örneğin, bir kadının yemek pişirmesi), beklentilerimizle tutarlı olmayan 

davranışları istisna olarak kabul ederiz (örneğin, bir erkeğin yemek pişirmesi). 
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Böylece bu algısal filtre sürekli pekiştirilir, değişime direnç gösterir ve gittikçe 

daha da güçlenir (Zanna ve Pack, 1975; Basow, 1992).  

Kültürel yargılar daha dünyaya gelirken kız ve erkek çocukları ayırır. 

Kızlara daha olumsuz yüklemelerde bulunur. Bunlar atasözleri ve deyimlerle 

de içselleştirilir. Örneğin, 

• Dünyaya kız çocuğu olarak geldiğinde, bir evde iki kız, biri çuvaldız biri 

biz; 

• Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün  

• Kadın erkeğin şeytanıdır. 

• Dişi köpek kuyruk sallamadıktan sonra çevresinde erkek köpek 

dolaşmaz. 

• Benim derdim inek ile dana da karının derdi sürme ile kına da. 

• Kadın gibi düşman olmaz, güler, bildirmez.  

• Atın ardında, kadının önünde gitme. 

• Kadının saçı uzun, aklı kısadır. 

• Kadının kazdığı kuyudan su çıkmaz. 

• Zehirden şifa, kadından vefa beklenmez. 

Bunlar gibi atasözleri, kadının kategorik olarak kötülüğünü ifade eder, 

toplumsal ilişkilerde de bozucu ve doğaları gereği suçlu taraf olarak görülürler 

(Tekeli,1988). 

Özel alan - kamusal alan:  Kadın ve erkeğin toplumdaki işlevleri, 

sorumlulukları, hakları, üretim sürecindeki konumları gibi unsurlar, toplumsal 

cinsiyete göre şekillendirilmekte ve bunun sonucunda kadınlar özel alana, 

erkekler ise kamusal alana yönlendirilmektedir (Altan, 2001). Toplumsal 

cinsiyetle ilgili olarak kadın olmaya kültürel yönden daha az değer verilmesi 

söz konusudur. Bu değer verme kadının yaşamını olumsuz etkiler. Bu düşük 

değer üretim ilişkileri, siyasal temsil, eğitim gibi pek çok alanda kendini 

gösterir. Tarihsel süreçte fiziksel kuvvetlerinden dolayı erkekler ev sınırları 

dışında avcı ve yiyecek temin edici görevini, kadın ise evde kalarak çocuk 

sahibi olma ve ev işleriyle ilgilenme görevini üstlenmiştir. Bu görev 

dağılımında erkeklerin üstlendiği görevlere daha fazla değer biçilerek daha 
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prestijli hale getirilmiş ve böylelikle erkekler kadınlar üzerinde güç sahibi 

olmuşlardır.  

Kamusal alan her türlü rekabete açık, soyut olarak fırsat eşitliğinin 

bulunduğu, ama hep güçlü olanın ayakta kaldığı bir mücadele alanıdır. Özel 

alan ise tüm gününü savaşarak geçiren erkeğin, ertesi günün muharebesine 

hazırlandığı rahatlık ve huzur alanıdır. Kadının da görevi erkeğini bu güne 

hazırlamaktır. Dolayısıyla özel alanın tek efendisi erkek, tek hizmetçisi de 

kadındır. Erkek ailenin reisi sayılır; ev ona aittir; onu korur ve geri kalan 

dünya, eskiden olduğu gibi diğer erkeklerle rekabet edeceği yani av ve savaş 

alanıdır (Donovan, 1997).  

Birçok toplumda hem özel hem kamusal alanda erkekler kadınlardan 

daha fazla iktidara sahiptir (Kammeyer – Ritzer,1997; Tekin, 2006). Kamu ve 

özel alan ayırımı, aynı zamanda aile içindeki egemenlik ilişkilerinin de 

belirleyicisi olarak değerlendirilebilir. Bu egemenlik ilişkisinde erkek üstün olup 

kendi istekleri doğrultusunda yaşamını sürdürmesine karşın kadının isteklerini 

gerçekleştirme düzeyi erkeğin izin verdiği yere kadardır. Kadının aile dışındaki 

yaşamı kamusal alanda rol almadığı için her yönüyle sınırlıdır. Kadının bu 

şekilde özel alanda sınırlandırılması aileyi antisosyal bir kuruma dönüştürür. 

Antisosyallik, yaşam alanı sınırlı olmasından dolayı kadında da bir özellik 

haline gelir. 

Özel alan, yani mahremiyetin alanı, kadının kendi değerlerini ve 

kültürünü yarattığı ve nesillere aktardığı bir alan olarak feminist kuram 

acısından da ayrıcalıklı bir önem taşımaktadır. Tekeli (1988) feminizmi, 

“kadınların dünyaya, erkeklerin gözlerinden, onların çıkarları açısından değil, 

kendi gözleriyle bakmasını savunan, kendi seslerini bulmalarını isteyen bir 

düşünce akımıdır. Feminizm, kadınlara, kadın-insan olma yolunda cesaret 

veren ya da kadınlar için “kadınca” denilen yaşam biçiminin sınırlılığını, 

yetmezliliğini ortaya koyan bir düşünce” olarak tanımlamaktadır.  
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Yaratıcı Drama Yöntemiyle Özsaygı ve Toplumsal Cins iyet Bilinci 

Geliştirme 

Yaratıcı drama uygulaması bir bakıma katılımcıları güçlendirme 

çalışmasıdır. Güçlendirme, insanların, örgütlerin veya toplumların kendi 

yaşamları üzerinde kontrol yetisine sahip olabilmesi olarak tanımlanabilir 

(Anuradha, 2004). Barker’e (2003) göre de güçlenirme bireylerin, ailelerin, 

grupların ve toplumların bireysel, kişiler arası, soysa-ekonomik ve politik 

güçlerini arttırmak ve koşullarını iyileştirme yönünde etkilemek için yardım 

etme sürecidir. Güçlendirme yaklaşımı, özellikle kadınlar ve baskı altındaki 

gruplar olmak üzere, toplumda sosyal destek sistemleri hasar görmüş 

bireylerle çalışmalarda kullanılan bir yaklaşımdır (Secret ve diğerleri, 1999. 

Akt. Duyan, Sayar, Özbulut, 2008) 

Başarılı bir güçlendirme müdahalesi için uzmanların öncelikle, 

bireylerin değişme potansiyeli olduğuna ve birlikte çalışma sürecinde arzu 

edilen veya beklenen sosyal ve politik değişimleri gerçekleştirebileceklerine 

inanmaları gerekmektedir. Böylelikle bireyler, sadece değerli bir birey 

olmaktan öte, sosyal ve politik eylemlere olası aktif katılımıyla başkaları için 

kaynak olma konumunda da görülmektedir. Başkaları için bir şeyler 

üretebilme duygusu ise bireylerin özgüvenini besleyecektir 

Feministler, gücün çok boyutlu doğasını vurgularken, gücü dört farklı 

perspektifte tanımlamaktadırlar (Wong, 2003). Bunlar;  

1. Kişisel güç:  Kendine güven, kendine saygı gibi kavramlara odaklanır.  

2. Harekete geçme kapasitesi:  Cinsiyete dayalı sınırlamalardan kurtulma.  

3. Kolektif güçler:  Katılımcılık ve değişime yönelik, bireylerin sorunlarını 

çözmek ve ortak amaçlara ulaşmak adına dayanışma ve işbirliği içine 

girmeleri. 

4. Direnci temsil eden güç. 

BM (2003) göre, kadını güçlendirmenin beş bileşeni bulunmaktadır.   

1. Kadının kendi değerinin farkında olması. 

2. Tercih yapma ve tercihlerini uygulama hakkı. 
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3. Fırsat ve kaynaklara erişim hakkı. 

4. Gerek hane gerekse hane dışında yaşamları üzerinde kontrolleri olma 

hakkı. 

5. Daha adil bir ekonomik ve toplumsal düzeni yaratmaya yönelik 

toplumsal değişimi etkileyebilme yeteneği.  

Stromquist’e (2002) göre güçlendirme dört boyuttan oluşmaktadır ve 

her birisi eşit ölçüde önemlidir. Bu boyutlar;  

1. Politik Boyut: Güç eşitsizliklerinin farkındalığı ve örgütlenme ile 

harekete geçme kabiliyeti.  

2. Ekonomik Boyut: Kadınların bağımsız gelir oluşturma kapasitesidir. 

3. Bilişsel Boyut: Hakları hakkında bilgilendirme. 

4. Psikolojik Boyut: Özsaygı, özgüven, empati, iletişim becerileri 

geliştirme.  

Güçlendirme odaklı uygulamanın amacı, güçsüzleşmiş gruplardan 

gelen bireylere, yaşamlarına dair sonuçlar üzerinde kontrolleri olduğu inancını 

edinmelerinde ve yaşamlarındaki sorunların sorumlusunu ayrımcılık, önyargı 

ve sömürü gibi dışsal engeller olduğu algısını kazanmalarında yardımcı 

olmaktır. Güçlendirme süreci, “ben” ve çevre üzerinde kontrol, self 

determinasyon ve kişinin yaşamını olumsuz etkileyen sosyal güçlerin 

tanınması gibi unsurları vurgular. 

Garvin ve Schriver (Akt. Miley, O'Melia ve DuBois, 1996) ezilmiş 

kültürel grupların üyelerini güçlendirmede beş tip grup tanımlamıştır. 

1. Bilinç Artırma Grupları: Üyeler deneyimlerini paylaşırlar ve duygularını 

açıklar.  

2. Tretman Grupları: Üyelerin davranışları ve tutumları üzerindeki sosyal 

baskının etkisiyle ilgilidir.  

3. Sosyal Eylem Grupları: Değişme için çevredeki hedef sistemler içindir. 

4.  İletişim ve Destek Grupları: Dışlanma duygularını azaltmak ve üyelerin 

sahip olduğu güçlerin farkındalığını artırmak içindir.  



 25

5. Beceri Grupları: İletişim, liderlik ve sosyal değişme stratejilerindeki 

becerileri geliştirmek içindir.  

Kadının güçlendirilmesi, kadının, bireysel ve kolektif olarak kendi 

yaşamlarında mevcut olan güç yapıları, süreçler ve ilişkilerin nasıl işlediğinin 

farkına varması, özgüvenlerinin ve özsaygılarının var olan toplumsal cinsiyet 

eşitsizliklerine başkaldırmaları süreci olarak tanımlanmaktadır (Hannan, 

2003). Kadının güçlen(diril)mesi, kavram ve kavramın işaret ettiği süreç 

olarak, bilinç oluşturmayı, özgüven yaratmayı, mevcut seçenekleri arttırmayı, 

karar süreçlerine dâhil olmayı ve kaynaklara erişim ve kontrolü arttırmayı 

kapsamaktadır (�en ve Akmut, 2006). 

Kadınları güçlendirmek için yaratıcı drama etkili bir yöntem olabilir. 

Yaratıcı drama çalışmalarında katılımcılar somut yaşantılar kurabilir ve 

yarattığı bireysel anlamlara göre dünyada yaşanılan olgu ve olayları 

değerlendirebilir. Böyle bir çalışma onun olayları irdelemesine, yansıtmasına 

neden olacağı için, bir taraftan olaylara eleştirel gözle bakmayı diğer taraftan 

da karşılaştığı problemler üzerinde çözüm yolları aramayı gerektirecektir. Bu 

açıdan drama, katılımcıların düşünme sürecini gözlemeleri ve sosyal 

etkileşimlerindeki yetenekleri izlemeleri açısından da ipuçları verecektir. 

Katılımcıların yakın çevresine ve toplumsal yaşama aktif olarak uyumu 

kolaylaşacak, insanların özelliklerini, toplumsal kurumları, işlevleri ile birlikte 

yaşanılacak olası toplumsal problemlere karşı öğrendikleri ile yeni ilişkiler 

kurarak davranışlarını geliştirecektir. 

Toplumsal cinsiyet eğitiminde yaratıcı drama, erkeklerin ve kadınların 

bir durumda güçsüz ya da önemsiz hissedilmenin ne demek olduğunu (bir 

kadın ya da erkek rolü oynadıklarında, izlediklerinde)  yaşamalarında ve 

kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet rolleri hakkındaki duygularının 

farkına varmalarını sağlamada en etkili yöntemlerden biri olabilir. Ayrıca 

toplumsal cinsiyet sorunlarını gündeme getirme becerilerini uygulamak içinde 

yaratıcı drama kullanılabilir.  

İngiliz drama uzmanı Boyd’un yapmış olduğu bir araştırmaya göre, 

dramanın cinsiyet kalıplarını değiştirmede fırsatlar sunduğu, katılanların 
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özsaygı kurmada ve özgüvenin geliştirilmesinde duyulan gereksinmeyi 

karşılayabileceğini, yeni olasılıkların algılanmasında ve kişisel gücün 

geliştirilmesinde kurtarıcı bir kuvvet olan benlik algısı yaratma olanağı 

vereceğini savunmuştur. Sonuçta çocukların cinsel rollere karşı geleneksel 

tavırlarının değiştirebildiği gözlenmiştir (Akt. Adıgüzel,1994). 

Yaratıcı dramada yapılan değerlendirme aşamasında, toplumsal 

cinsiyet ile ilgili bir konu ya da sorun üzerinde katılımcıları düşünmeye 

yöneltmek, konu ya da sorunla ilgili iyi anlaşılmayan noktaları açıklığa 

kavuşturmak, soruna çözüm üretmek için grup tartışması kullanılabilir.  

Grup etkinlikleri biçiminde yürütülen yaratıcı drama katılımcıların bir 

gruba ait olma gereksinimlerini karşılarken öte yandan yine grup dinamikleri 

içinde, etkinlikler aracılığı ile sevilme, saygı görme, kabul edilme, beğenilme, 

sorumluluk alma, başarı duygusunu tatma ve güven duyma gereksinimlerini 

giderir (Bozdoğan, 2002).   Diğer taraftan, sosyal bir süreç olan drama, iletişim 

kurmayı gerektirir. Yaratıcı dramanın anlamı bireylerin katılımlarını 

geliştirmektir. Yaratıcı drama katılımcıya ekip çalışması nedeniyle sorumluluk 

alma ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır. Kişide kendini başkasının 

yerine koyabilme, dayanışma ve hoşgörü duygularını geliştirir. Katılımcının 

bireysel ve sosyal beceriler bakımından daha iyi yetişmesini, başkalarıyla 

rahat ve sağlıklı ilişkiler kurmasını, toplumsallaşmasını sağlar (Adıgüzel,1993; 

1994; Antepli, 1998; San,1999; Akfırat, 2001; Üstündağ, 2002; Sağlam, 

2004).  

Yaratıcı drama etkinliklerinde içsel bir süreç olarak kendini gözleyen 

birey, kendini gerçekçi bir şekilde algılamayı ve kabul etmeyi öğrenir. 

Özsaygısı düşük, kendine güvensiz katılımcılarla oluşturulacak bir grupta, 

yaratıcı drama etkinlikleri içinde, grup dinamiğine giden yolda uyumu ve 

güveni yaşayacak olan birey kendine güven kazanacak olumlu yönlerinin 

farkına varacak ve kabul edilmenin coşkusuyla kendine yönelik olumsuz 

değerlendirmelerini değiştirecek ve dış ortamda kendini ifade yollarını 

aramaya başlayacaktır.  
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, işlemler sırası, çalışma grubu, veri 

toplama araçları, verilerin analizi ve çalışma planına ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, yaratıcı drama yönteminin kadınların özsaygı düzeyine 

ve toplumsal cinsiyet rolü bilincine etkisini belirlemeyi amaçlayan nitel ve nicel 

verilerin birlikte kullanıldığı bir çalışmadır.  

Son yıllarda nitel ve nicel verilerin bir arada kullanılması konusunda bir 

görüş birliği bulunmaktadır (Acar, 2004). Yıldırım ve �imşek (2000), nitel 

yöntemlerle toplanan verilerde sayıların değil, konuyla ilgili gerçekçi bir resim 

ortaya koymanın önemli olduğunu vurgularken, görüşmelere katılan bireylerin 

ifade ettikleri görüşleri okura doğrudan sunmanın gereğine işaret etmektedir. 

Punch, nitel araştırma raporlarının büyük oranda betimleme ve yorumlamaya 

dayanan serbest üsluba sahip olması gerektiğini belirtmiştir (Akt. Öktem, 

2004).  

Bu araştırmada deney grubunda bulunan kadınlarla 12 oturumdan 

oluşan “Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kadınlarda Özsaygı ve Toplumsal 

Cinsiyet Bilinci Geliştirme Programı’nın” oturumları gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın deseni Tablo 2’de verilmiştir 

Tablo 2: Araştırmanın Deseni 

Gruplar  Ön test  İşlem Son test  İzleme 
Deney C.Ö.E 

BEM C.R.E. 
T.C.A.Ö. 

12 oturumdan oluşan 
“yaratıcı drama” 
uygulaması.  
 

C.Ö.E 
BEM C.R.E. 
T.C.A.Ö 

C.Ö.E 
BEM 
C.R.E. 
T.C.A.Ö 

Kontrol C.Ö.E 
BEM C.R.E 
T.C.A.Ö. 

Yok  C.Ö.E 
BEM C.R.E 
T.C.A.Ö. 

C.Ö.E 
BEM C.R.E 
T.C.A.Ö. 
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Araştırma, yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmada 2x2’lik split-plot 

faktöryel (karışık) desen kullanılmıştır. Bu desende birinci faktör bağımsız 

işlem gruplarını (deney ve kontrol grupları) gösterirken, diğer faktör bağımlı 

değişkene ilişkin farklı koşullardaki tekrarlı ölçümleri (ön test, son test, izleme) 

göstermektedir (Kaptan, 1982, Büyüköztürk, 2002).  

Araştırmanın bağımsız değişkeni; “Yaratıcı Drama Yönteminin 

Kadınların Özsaygı Düzeyi ve Toplumsal Cinsiyet Bilincine Etkisi 

Programı’dır”. Bağımlı değişkenler ise kadınların Coopersmith Özsaygı 

Envanteri ile değerlendirilen özsaygı düzeyleri, BEM Cinsiyet Rolü Envanteri 

ile değerlendirilen toplumsal cinsiyet rolleri ve Toplumsal Cinsiyet Algısı 

Ölçeği’yle değerlendirilen toplumsal cinsiyet rolü algılarıdır. Araştırmada 

grubun başlangıcında, sonunda ve izleme çalışmasında yapılan tekrarlı 

ölçümler bu üç bağımlı değişkene ilişkin olarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir.   

Veri Toplama Süreci 

Araştırma kapsamında veriler, uygulamanın başlangıcı olan ilk 

oturumda ön testlerin yapılası, oturumların uygulanması, son oturumda son 

testlerin yapılması ve yaklaşık bir yıl sonra izleme çalışmasının yapılması 

yoluyla elde edilmiştir.  

Araştırmada oturumlar, kadınların kurumda olduğu saatlere göre 

planlanarak ÇKGV’ de Her Cuma 14.00–17.00 ve her Cumartesi 11.00- 14.00 

ve Mamak Belediyesi Toplum Merkezi’nde ise her Cuma 9.30–12.30 saatleri 

arasında yapılmıştır. Oturumlar ÇKGV’de kuruluşta bulunan toplantı 

salonunda ve tiyatro salonunda, Mamak Belediyesi Toplum Merkezin’de ise 

kuruluşun ikinci katında bulunan ve müzik odası olarak kullanılan yerde 

gerçekleştirilmiştir. Kullanılan mekânlar yaratıcı drama çalışması yapmak için 

uygun yerlerdir.  Oturumlardan bazıları kameraya çekilmiştir.   

Araştırmacı tarafından grup uygulamaları başlamadan önce literatür 

taraması yapılmış ve konu ile ilgili yaklaşımlar belirlenmiştir. Program 

araştırma grubunda uygulanmadan önce, oturumların genel amaçları 

uzmanlara danışılmıştır. Alınan görüşlerden sonra bazı çalışmalar zamanlama 
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ve işlevsellik açısından uygun olmadığı için çıkarılmış, bazı çalışmalar ise 

uygulamaya daha hazır hale getirilmiştir. Elde edilen bilgiler temel alınarak 

çalışmada kullanılacak “Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kadınlarda Özsaygı ve 

Toplumsal Cinsiyet Bilinci Geliştirme Programı”  hazırlanmıştır. Araştırma 

SHÇEK Genel Müdürlüğü’nden resmi yazı (Ek.13) ve Çağdaş Kadın ve 

Gençlik Vakfı 75. Yıl Toplum Merkezi’nden ise sözel olarak alınan izinle 

gerçekleştirilmiştir.   

Eğitim öncesinde SHÇEK Genel Merkezi yetkilileri ve toplum 

merkezlerinde çalışan meslek elemanları ile görüşülerek eğitimin içeriği, 

çalışmanın önemi ve gerekliliği hakkında bilgi verilmiştir. Uygulamaya 

başlamadan önce çalışmanın yapılacağı toplum merkezlerinin yapı ve 

işleyişini görmek, kurumu tanımak, kurum personelini ve kadınları tanımak ve 

yaşantılarını anlamak amacıyla kuruluşlarda gözlem yapılmıştır. Gözlemler 

yaratıcı drama uygulaması sürecinde de sürdürülmüştür. Bu gözlemlerin 

araştırmacının elde ettiği verileri değerlendirmesinde ve yorumlamasında 

önemli bir rolü olmuştur. 

Bu araştırma, oturumlar halinde uygulanmıştır. Her oturum ısınma-

hazırlık, canlandırma ve değerlendirme olmak üzere üç aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Isınma-hazırlık aşaması kadınların ilgi ve isteklerini dikkate 

alan hareket ve oyunları içermiştir. Canlandırma aşamasında yapılan 

canlandırmaların içeriği, o günkü oturumun konusuyla ilgili olmuştur. 

Canlandırma ve etkinliklerden sonra ve oturumların sonunda yapılan 

değerlendirme aşaması, hem o toplantıda ne yapıldığını hem de birey olarak 

grup üyelerinin o toplantıda ne öğrendiklerini içermektedir. Yapılan her oturum 

“ Uygulanan Program” kısmında verilmiştir.  

Araştırmacı tarafından hazırlanan program 12 oturum halinde 

uygulanmıştır. Deney grubunda ilk oturumda ön testler, son oturumda da son 

testler gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda bulunan kadınlara da aynı 

tarihlere yakın zamanlarda ön ve son testler uygulanmıştır. Her iki gruba da 

uygulanan oturumların tarihleri Tablo 3’ de verilmiştir. 
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Tablo 3: Oturumların Uygulanma Tarihleri 

M. B. T. M. Tarih  Ç.K.G.V.  Tarih  
1. Oturum 18 Nisan 2008 1. Oturum 19 Nisan 2008 

2. Oturum 25 Nisan 2008 2. Oturum 26 Nisan 2008 

3. Oturum 2 Mayıs 2008 3. Oturum 3 Mayıs 2008 

4. Oturum 9 Mayıs 2008 4. Oturum 10 Mayıs 2008 

5. Oturum 16 Mayıs 2008 5. Oturum 17 Mayıs 2008 

6. Oturum 23 Mayıs 2008 6. Oturum 18 Mayıs 2008 

7. Oturum 30 Mayıs 2008 7. Oturum 31 Mayıs 2008 

8. Oturum 6 Haziran 2008 8. Oturum 7 Haziran 2008 

9.Oturum 13 Haziran2008 9.Oturum 14 Haziran2008 

10. Oturum 20 Haziran 2008 10. Oturum 21 Haziran 2008 

11. Oturum 27 Haziran 2008 11. Oturum 28 Haziran 2008 

12. Oturum 4 Temmuz 2008 12. Oturum 5 Temmuz 2008 

Yaratıcı drama uygulamasının başlangıç aşamasını oluşturan ilk 

toplantılar, grupta kuralların oluşturulduğu, daha çok üyelerin uygulamayı 

anlamaya çalıştığı ve amacını sorguladığı bir aşama olmuştur. İlk iki 

toplantıda grup üyelerinin katılımıyla birlikte grup kuralları (herkesin söz 

isteyerek konuşması, saygılı olunması, konuşan kişinin dinlenmesi, düşünce 

ve davranışlarla alay edilmemesi, düzenli olarak toplantılara devam edilmesi, 

gelinemeyeceği durumda bilgi verilmesi, toplantılarda yapılan çalışmalara ilgili 

olma gibi) oluşturulmuş ve anlaşma yapılmıştır.  

Programın akı şı: Yaratıcı drama uygulamasında ilk üç oturum 

öncelikle grup üyelerinin tanışma, grup etkileşimi, güven ve uyumunu 

sağlayıcı etkinlikleri ve kadınların özsaygısını yükseltici çalışmaları 

içermektedir. Daha sonraki oturumlar ise toplumsal cinsiyet ile ilgili konuları 

içermiştir. Böylelikle kadınların aşamasal bir gelişim göstermesi 

amaçlanmıştır.  

Oturumlarda özsaygı ile ilgili yapılan çalışmalarda, öncelikle kadınların 

duygu, düşünce ve davranışlarının farkındalığının artırılması üzerinde 

durulmuştur. Özsaygıya yönelik yapılan çalışmalarda, bireylerin sahip 

oldukları olumlu ve güçlü özelliklerini fark etmeleri amaçlanmıştır. Seçilen 

konu ve oyunlarda bu durum ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Özsaygıyı 

geliştirmek için oluşturulan gruplarının başlangıcında hedef,  katılımcılara 
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içindekileri keşfettirmektir. Böylelikle katılımcı, güçlü yanlarını daha iyi 

kavrayacaktır.  

Özsaygıyı artırma gruplarının kurulmasındaki amaç, bireyin kendini ve 

dünyayı daha iyi anlamasına ve ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmasına 

yardım edebilmektir. Bireyler, nasıl bir insan olduklarını anlama, güçlü ve zayıf 

olduğu yönlerini fark etme ihtiyacı duyabilmektedirler. Kendini samimi bir 

şekilde tanıyan bir birey, ilişkilerinde kendini etkili bir şekilde ortaya 

koyabilmektedir (Csóti, 2001).  

Kadınlar gruba alışma, güven duyma, kendini tanıma ve yaratıcı 

dramaya alışmasından sonra toplumsal cinsiyet bilincini geliştirici konular 

üzerinde çalışılmaya başlanmıştır.  

Uygulanan programın konu başlıkları aşağıda verilmiştir.  

1. Oturum: Tanışma, Grupla İletişim-Etkileşim. 

2. Oturum: Kendini Tanıma 

3. Oturum: İletişim Becerileri 

4. Oturum: Kadın Olmak- Erkek Olmak 

5. Oturum: Kadın Sorunları ve Sorun Çözme Yaklaşımı 

6. Oturum: Toplumsal Cinsiyet 

7. Oturum: Toplumsal Rol, Statü, Kalıp yargılar 

8. Oturum: Kadın Hakları, Eğitim Çalışma Hayatına Giriş, İş Bölümü 

9. Oturum: Kitle İletişim Araçlarında Toplumsal Cinsiyet 

10. Oturum: Kamusal Alan- Özel Alan 

11. Oturum: Cinsiyetçi Çocuk Yetiştirme 

12. Oturum: Genel Değerlendirme ve Bitirme Etkinlikleri 

Aktaş (1995), lider tarafından verilen geri bildirimlerin üyeler üzerindeki 

cesaretlendirici ve güçlendirici etkisinden söz etmektedir. Bu yüzden 

oturumlar sürecinde üyelerin farkındalıklarının artırılması konusunda lider 

zaman zaman üyelerin düşünce ve davranışları konusunda yansıtmalar 

yapmıştır. Yansıtmalar, kadınların tutum ve davranışlarının farkındalığına 

varmaları açısından yararlı olmuştur.  
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Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde; yaratıcı drama yönteminin 

kadınların özsaygı düzeylerine ve toplumsal cinsiyet rolü bilincine etkisi 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla aşağıda kısa açıklamaları yapılan bilgi 

toplama araçları kullanılmıştır. 

1. Kadınlara ilişkin bilgileri toplamak için “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır 

(Ek.7). 

2. Her oturumun değerlendirme aşamasında, kadınlara sorulmak üzere 

hazırlanan,  konuyla ilişkili “Soru Listesi” (Ek.8)  kullanılmıştır. 

3. Kadınların özsaygı düzeylerini ölçmek için “Coopersmith Özsaygı 

Envanteri” kullanılmıştır (Ek.9).  

4. Kadınların cinsiyet rollerini değerlendirmek için “Bem Cinsiyet Rolü 

Envanteri kullanılmıştır (Ek.10). 

5. Kadınların toplumsal cinsiyet rolü algıladıklarını belirlemek için 

araştırmacı tarafından geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği” 

kullanılmıştır (Ek.11) 

Bilgi toplama araçlarına ilişkin kısa açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

Kişisel bilgi formu:  Kadınlara ilişkin tanıtıcı bilgileri, toplumsal cinsiyet 

rollerini algılayışlarını öğrenmek amacıyla araştırmacı tarafından 

hazırlanmıştır. Hazırlanan araç uzman görüşüne sunulmuş, gerekli 

düzenlemeler yapıldıktan sonra son halini alarak araştırmada kullanılmıştır. 

Coopersmith özsaygı envanteri:  Kadınların özsaygı düzeyleri 

Coopersmith Özsaygı Envanteri ile ölçülmüştür. Coopersmith Özsaygı 

Envanteri kişinin çeşitli alanlarda kendisi hakkındaki tutumunu 

değerlendirmede kullanılan bir ölçme aracıdır. Bu envanter için geçerli olan 

özsaygı kavramı; kişinin kendisi hakkında ve sürekliliği olan bir değerlendirme 

anlamında kullanılmıştır. Böyle bir değerlendirme, kişinin kendisi için 

onayladığı ya da onaylamadığı bazı özellikleri ile ilgilidir. Bir başka deyişle 

benlik saygısı kişinin kendi değerleri hakkındaki yargısıdır.  
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Envanter için kabul edilen özsaygı tanımının üç özelliği vardır (Muslu; 

2001; Duyan, 2007). Bu özellikler;  

1. Benlik saygısı, kişinin kendisi ile ilgili genel değerlendirmesini yansıtan 

bir yargıdır.  

2. Bu yargının göreli olarak sürekliliği vardır, hemen değişmez.  

3. Bu yargı, kişinin yasına, cinsiyetine ve sosyal rollerine bağlı çeşitli 

konumlarına göre farklılaşabilir.  

Coopersmith Özsaygı Envanteri, Coopersmith (1986) tarafından 

geliştirilmiş ve envanterin Türkiye’de geçerlilik güvenilirlik çalışması Turan ve 

Tufan (1987) tarafından yapılmıştır (Akt. Duyan, 2007). Çeşitli yaş gruplarına, 

özellikle yetişkinlere uygulanabilecek şekilde geliştirilmiş bir ölçektir. Halen 

ölçeğin çocuklara ve yetişkinlere uygulanmak üzere iki ayrı formu vardır. 

Ölçek, “evet” ve “hayır” şeklinde yanıt seçenekleri bulunan 25 ifadeden 

oluşmaktadır. Bu ifadelerde kişinin hayata bakış açısı, aile ilişkileri ve 

dayanma gücü ile ilgili konular yer almaktadır. Kişinin lider olma, kendini 

kanıtlama, aşağı görme gibi kişisel yargıları yanında ailesi ile ilgili tutumları 

ölçme özelliğine de sahiptir. 

Envanterdeki 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19 ve 20. maddeler “Evet” işaretlenirse 1 

puan 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddeler 

“Hayır” olarak işaretlenirse 1 puan bunlara uygun biçimde yanıtlanmazsa “0” 

puan verilmektedir. Ölçekten elde edilen puan “ham puan" olarak 

değerlendirilir. Bu sayının 4 sayısı ile çarpımıyla  bireyin aldığı "gerçek puan" 

elde edilmektedir. Toplam puan 0 ile 100 puan arasında değişebilmektedir. 

Deneğin ölçekten almış olduğu puan 10–30 arasında ise “düşük” , 30–70 

arasında ise “orta”, 70–100 arasında ise “yüksek” benlik saygısı grubunda yer 

aldığını göstermektedir (Gökdoğan, 1996). 

Bem cinsiyet rolü envanteri:  Bem (1974) tarafından geliştirilen 

ölçeğin, Kavuncu (1987) tarafından Türkçe’ye uyarlanan formu kullanılmıştır. 

Envanterin Kadınsılık (K) ve Erkeksilik (E) Ölçekleri, kadınsı ve erkeksi 

özellikleri gösteren 20’şer sıfattan oluşmaktadır. Deneklerin K ve E’den 

aldıkları toplam puanlar K ve E medyanlarına göre değerlendirilerek kişilerin 
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cinsiyet rolleri, erkeksi, kadınsı, androjen ve belirsiz olarak sınanmaktadır. Bu 

araştırmada Dökmen (1999) tarafından önerilen medyanlar (K için 111, E için 

104) kullanılmıştır. Envanterin geçerliği ve güvenirliği Kavuncu (1987) ve 

Dökmen (1991; 1999) tarafından incelenmiştir. BCRE’nin Türkçe formunun 

test-tekrar test güvenirlik katsayısı (n = 208), K için .75, E için .89 bulunmuştur 

(Kavuncu, 1987). BCRE’nin iki yarı güvenirlik katsayısı da K için .77 ve E için 

.71 (Dökmen, 1991); alfa katsayısı K için .73, E için .75 (Dökmen, 1999) 

bulunmuştur. Dökmen (1991), yaptığı geçerlik çalışmasında, ölçüt olarak 

Kandiyoti tarafından geliştirilen Cinsiyet Rolleri ile İlgili Kalıp Yargı Ölçeği’ni 

kullanmıştır. Bu ölçeğin kadınlık ve erkeklik alt ölçekleri ile BCRE’nin 

Kadınsılık ve Erkeksilik alt ölçekleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur (K 

için, r = .51, p < .05; E için r = .63, p < .05; n = 100). Bu sonuçlar, ölçeklerin 

geçerliği için kanıt olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, kadınlarla erkeklerin K ve 

E puanları bakımından anlamlı olarak farklılaşmaları da bir geçerlik kanıtı 

olarak ele alınmıştır (Dökmen, 1999).  

Ölçekteki 1, 3, 5, 6, 7,9, 11, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 30, 31, 34, 36, 37, 

39 ve 40. maddeler Kadınsılık Ölçeği, diğerleri ise Erkeksilik Ölçeği 

maddeleridir. 

Toplumsal cinsiyet algısı ölçe ği:  Ölçek araştırmacı tarafından 

kadınların değişik alanlara ilişkin toplumsal cinsiyet rollerini nasıl 

algıladıklarını ve benimsedikleri belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. 

Daha önceki araştırmalarda kullanılan, Bem Cinsiyet Rolü Envanteri, 

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği gibi ölçekler sadece kadınsılığı, erkeksiliği 

ve cinsiyetçiliği ölçtüğü için toplumsal cinsiyet hakkında bize çok fikir 

vermemektedir.  

Bem’in ölçeği sıfatlardan (kendine güvenen, fedakâr, karamsar, hırslı 

gibi) oluşmaktadır ve kişilerin erkeklik ve kadınlık özelliklerini ölçmektedir. 

Diğer bir deyişle, Bem’in ölçeği kişilerin kendilerini veya karşılarındaki kişiyi 

nasıl (erkeksi veya kadınsı) tanımladıkları konusuna odaklaşmaktadır. Kalıp 

yargıların ölçümü ve cinsiyetler arası farklılaştırma konusu için uygun 

olabilecek olan bu ölçeğin, kadınlara ilişkin yanlış ve esnek olmayan 



 35

genellemelere dayalı olumsuz tutumları, yani genel olarak kadınlara ilişkin 

önyargıyı ölçmede yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu tür bir ölçek, 

Türkiye’deki kadın dövme, kadınların intihar etmesi, iş performansı, kadının iş 

ortamında yüksek konumlara gelememesi ve romantik ilişkiler gibi çeşitli 

güncel konuları toplumsal cinsiyetçilik açısından ele almada yetersiz kalabilir 

(Sakallı- Uğurlu, 2003). Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği’nde de “feminist” 

kelimesinin geçtiği maddeler öğrenci dışı popülâsyonda bazı ölçek doldurma 

sorunları yaratabilmektedir. Öğrenci olmayan popülâsyondan, özellikle eğitim 

seviyesi düşük katılımcılar bu kelimenin anlamını sorabilmektedirler. Ayrıca, 

bilindiği gibi “feminist” kelimesi öğrenciler tarafından bile olumsuz olarak 

algılanmakta ve değerlendirilmektedir (Sakallı, 2002). 

Bunun için Türk toplumunun değerleri ve kültürü göz önüne alınarak 

toplumsal cinsiyet hakkında Türkiye’ye özgü bir ölçeğin geliştirilmesinin 

yerinde olacağı düşünülmüştür.  

Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında şu işlemler yapılmıştır: 

Araştırma için öncelikle toplumsal cinsiyet ile ilgili literatür taraması 

yapılmıştır. Alanda kullanılan diğer ölçekler incelenmiştir. Diğer ölçeklerden de  

yararlanılarak ölçek maddeleri oluşturulmuştur. Ölçek maddeleri hazırlanırken; 

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (Sakallı-Uğurlu, 2002). Cinsiyet Rolleri ile 

İlgili Kalıp Yargı Ölçeği (Kantiyoti, Akt.Tok, 2001) Attitudes Towards Women 

Scale-Short version (Spence, Helmrich, Stapp, 1978), Personal Attributes 

Questionnaire (Spence, Helmreich ve Stapp, 1974) ölçeklerinden 

yararlanılmıştır. 

Kapsam ve görünüş geçerliliği sağlamak için ölçek, uzmanların1 

görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda 

gerekli düzenlemeler yapılmış ve 40 maddeden oluşan bir form 

oluşturulmuştur. Böylece kapsam ve görünüş geçerliliği sağlanmıştır.  

                                                 
1 Güzin Yamaner, Tülay Üstündağ, Oylum Akkuş, Fatma Akfırat, Gökçe Bayrakçeken, Sema 
Buz, Fetinur Acar 
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40 maddeden oluşan ölçek değişik sosyo-ekonomik özellikler gösteren 

kadınlar üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada toplam 300 form kullanılmış ve 

bunların % 84’ ü geri dönmüştür. Kadınlardan geri alınan toplam form sayısı 

252’dir. Ölçeğin yapı geçerliliğini sağlamak için geçerlilik ve güvenilirlik testi 

yapılmıştır.  

Ölçeğin ilk halinde 40 soru bulunmaktadır. Yapılan faktör analizi 

sonrasında bazı maddeler çıkartılmış ve dört boyuttan oluşan 30 madde 

kalmıştır.  

Ölçeğin faktör yükleri Tablo 4’de verilmiştir.  
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Tablo 4: Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinin Faktör Yapısı ve Faktör Yükleri 
Madde No F1 F2 F3 F4 

1. Alt boyut: Erkeğin Üstünlüğünü Kabul  Cronbach α= 0.791 

Madde 5 0,362    

Madde 24 0,478    

Madde 26 0,557    

Madde 27 0,532    

Madde 30 0,656    

Madde 34 0,504    

Madde 35 0,730    

Madde 36 0,564    

Madde37 0,664    

2. Alt Boyut: Eşitlik İsteme Cronbach α =0.735 

Madde 4
  

 0,307   
Madde 6
  

 0,636   
Madde 7
  

 0,617   

Madde 9  0,609   
Madde 12
  

 0,677   
Madde 15
  

 0,468   

Madde 16  0,312   

Madde 17  0,474   
Madde 19
  

 0,456   

Madde 20  0,557   

3. Alt Boyut Çalışma Hayatına Girme İsteği Cronbach α=0.681 

Madde 2   0685  
Madde 3
  

  0,548  
 

Madde 8   0,611  
Madde 10
  

  0,453  

Madde 11   0,569  
Madde 13
  

  0,614  

Madde 18   0,306  

4. Alt Boyut: Kamusal Görevler Üslenme İsteği Cronbach α=0,676 

Madde 23
  

   0,540 
Madde 33
  

   0,733 
Madde 39
  

   0,699 

Ölçek, Likert türü 1- 5 derecelendirme ölçeği (kesinlikle katılıyorum, 

katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum) ile 

puanlanmıştır.  
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Ölçekte 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24. 26. 29. 30.  

maddeler ters çevrilerek hesaplanmıştır.  

Faktör analizi ile ölçekteki alt boyutlar belirlenmiştir. Varimax 

döndürmesi uygulanmıştır. Faktör yükleri 0.30 altında olan maddeler 

çıkartılmıştır.  

Birinci faktör altında on madde bulunmakta olup bu faktörler, “erkeğin 

üstünlüğünü kabul” olarak isimlendirilmiştir. Bu ifadeler şunlardır: 

Madde 5 Kadın sadece ailesinin ekonomik sıkıntısı varsa çalışmalıdır. 

Madde 22 Babalar çocuk yetiştirme konusunda anneye göre daha fazla 

otorite sahibi olmalıdır. 

Madde 24 Kadınlar önemli kararlar alırken duygusal davranırlar. 

Madde 26 Kadınlar erkekler tarafından her zaman korunmalıdır. 

Madde 27 Kocasız kadın sahipsiz eve benzer. 

Madde 30 Bir ailenin gelirini erkekler sağlamalıdır. 

Madde 34 Bir kadın kocasından fazla para kazanmamalıdır. 

Madde 35 Erkek her zaman evin reisi olmalıdır. 

Madde 36 Kadın kocasından yaş olarak daha küçük olmalıdır. 

Madde 37 Ailedeki önemli kararları erkekler vermelidir. 

İkinci faktör altında on madde bulunmakta olup bu faktörler, “erkeklerle 

eşitliği isteme” olarak isimlendirilmiştir. Bu ifadeler şunlardır: 

Madde 4 Evlilik, kadının çalışmasına engel olmaz. 

Madde 6 Çalışan kadın da çocuklarına yeterince zaman ayırabilir. 

Madde 7 Çalışma hayatı kadının ev işlerini aksatmasına neden olmaz. 
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Madde 9 Çalışan bir kadın hayattan daha çok zevk alır. 

Madde 12 Çalışan bir kadın çocuklarına daha iyi anne olur. 

Madde 15 Erkekler de çamaşır bulaşık gibi ev işlerini yapmalıdır. 

Madde 16 Kadınlarda erkeklere evlilik teklifinde bulunabilir. 

Madde 17 Kadınlar, erkeklerin gittikleri yerlere gidebilir.  

Madde 19 Kız çocuklarına da erkek çocuklar kadar özgürlük 

verilmelidir. 

Madde 20 Bir kadın, kendi haklarına sahip olabilmesi için gerekirse 

kocasına karşı çıkabilmelidir.  

Üçüncü faktör altında yedi madde bulunmakta olup bu faktörler, 

“çalışma hayatına girme isteği” olarak isimlendirilmiştir. Bu ifadeler şunlardır: 

Madde2 Kadınlar evlendikten sonra çalışmamalıdır. 

Madde3 Kadınlar anne olduktan sonra çalışmamalıdır. 

Madde8 Kocası izin vermiyorsa kadın çalışmamalıdır. 

Madde10 Çalışan bir kadın kazandığı geliri eşine vermelidir. 

Madde 11 Kadınlar kendi başına ticarethane gibi yerler (kafe, market, 

emlakcı gibi) açmamalıdır. 

Madde 13 Kadınların birinci görevi ev işlerini üstlenmektir. 

Madde 18 Toplumun liderliği genellikle erkeklerin elinde olmalıdır. 

Dördüncü faktör altında üç madde bulunmakta olup bu faktörler, 

“kamusal görevler üslenme isteği” olarak isimlendirilmiştir. Bu ifadeler 

şunlardır: 

Madde 23 Kadınlar yönetici olabilir. 
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Madde 33 Kadın siyasetçiler de başarılı olabilir. 

Madde 39 Kız çocukları üniversiteye gitme konusunda daha fazla 

desteklenmelidir. 

Soru listesi:  Araştırmanın nicel verilerini toplamada kullanılan ölçme 

araçları selfreport türünde ölçeklerdir. Selfreport türündeki ölçeklerde kişi 

kendini, kendi gözüyle değerlendirmekte ve kendini olduğu gibi değil olmak 

istediği gibi yansıtabilmektedir. Kullanılan ölçekler daha çok sıfatlardan 

meydana gelmektedir ve bir takım kişilik özelliklerini yansıtmaktadır. Hâlbuki 

toplumsal cinsiyet rolü ve algısı insanın yaşamındaki tüm etkinliklerini içeren 

bir kavramdır. Aynı şekilde kişinin özsaygı düzeyi davranışlarını, yaşantısını 

etkileyen bir kavramdır. Bunun için ölçeklerin yanı sıra oturumlarda yapılan 

değerlendirme kısmında konuşulanlar ve oturumları değerlendirme çalışmaları 

araştırmacı tarafından betimlenerek, yorumlanmış ve raporlaştırılmıştır. 

Yaratıcı drama çalışmalarında elde edilen sonuçlar bu aşamada 

değerlendirilir. Başka bir deyişle, sürecin özü, önemi, niteliği ve niceliği bu 

aşamada saptanır. Duygular, düşüncelerin paylaşımı da bu aşamada alınır. 

Öğrenilenlerin kazanıma dönüşüp dönüşmediği ve bu durumun gelecek 

yaşantılara etkisinin olup olmayacağı, tüm drama yaşantı ve süreçlerinin nasıl 

algılandığı, anlaşıldığına yönelik duygu ve düşüncelerin paylaşılması bu 

aşamada söz konusudur. Bu aşama aynı zamanda konu ya da drama öğretim 

bilgisi ile bilgilerin de tartışıldığı bir aşamadır (Adıgüzel, 2006). Yaratıcı drama 

da değerlendirme ayrıca, çalışma öncesinde, çalışma anında, çalışma 

sonunda yapılabilir. Yaratıcı drama çalışmalarında sonuçtan çok süreç 

önemlidir. Bu süreç bireyin diğer kişilerle etkileşim halinde bulunduğu aktif bir 

katılıma ve yaşantılara dayalı aktif bir süreçtir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada veriler iki şekilde analiz edilmiştir. İlki, oturumların 

değerlendirilmesi şeklinde, ikincisi, ölçme araçları yoluyla toplanan verilerin 

analizi yoluyla yapılmıştır.  
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Birinci yöntemde; araştırmada kadınlarla yapılan yaratıcı drama 

uygulamaları sırasında alınan notlar aynı gün bilgisayar ortamına aktarılmış, 

her oturuma ilişkin bir rapor yazılmıştır. Oturumlarda konulara  ve temalara 

göre hazırlanan “Soru Listesi”nde  bulunan sorular kadınlara sorulmuş ve geri 

bildirimler alınmıştır. Daha sonra her bir konu ve temayı en iyi anlatan ve 

açıklayan kadınların ifadeleri örnek olarak verilmiştir.  Son oturumda ise 

kadınlardan alınan “Geri Bildirim Formu”  yorumlanmış ve örnekler verilmiştir.  

İkinci yöntemde; deney ve kontrol grubu, ön ve son ölçümler 

bakımından karşılaştırılmıştır. Deney ve kontrol grubuna alınan kadınların, 

ölçme araçlarından aldıkları puanlar arasında uygulama öncesi ve sonrasında 

fark olup olmadığına bakılmıştır. Gruplardaki denek sayısının azlığı nedeniyle 

nonparametrik test olarak Mann–Whitney U testi ve Wilcoxon Sıralı İşaretler 

testi, Fisher testi, Friedman testi ve Ki Kare testi kullanılmıştır. Araştırmada 

istatistiksel anlamlılık düzeyi p 0. 05 olarak kabul edilmiştir. Veri analizlerinde 

sosyal bilimlerde istatistiksel çözümlemeler için SPSS for Windows 15.0 paket 

programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde en az sekiz oturuma katılan 

kadınların bilgileri kullanılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmada deney ve kontrol grubuna ÇKGV’de 16 deney, 15 kontrol 

olmak üzere toplam 31, MBTM’de 10 deney ve 10 kontrol olmak üzere toplam 

20 kadın alınmıştır. Deney ve kontrol grubunda bulunan kadınların listesi 

yapılmış ve iletişim bilgileri (adres, telefon) alınmıştır. İletişim bilgileri, son 

testlerin uygulamasında özellikle kontrol grubunda bulunan kadınlara 

ulaşmada kolaylık sağlamıştır.  

Araştırma gruplarına dâhil edilecek kadınların belirlenmesinde 

aşağıdaki ölçütler dikkate alınmıştır:  

1. Yaratıcı drama uygulamasına katılımda gönüllülük esas alınmıştır.  

2. Kadınların en az ilkokul mezunu olmaları dikkate alınmıştır. Bu 

durum, ölçeklerin uygulanabilmesi için gerekli görülmüştür.  
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3. Kadınlar, yaratıcı drama uygulamasının yapıldığı tarihler arasında 

toplum merkezlerinden hizmet almaya devam edecek olanlardan 

seçilmişlerdir.  

4.  Kadınlar araştırma gruplarına, yaratıcı darama uygulamasına 

gelebilecekler ve gelemeyecekler göz önüne alınarak atanmışlardır.  

5. Deney ve kontrol gruplarında bulunan kadınların benzer sosyo-

ekonomik özellikler göstermesine dikkat edilmiştir.  

Verilerin analizinde en az sekiz oturuma katılan kadınların bilgileri 

kullanılmıştır. Çalışmalara katılanlar ve ne kadar süreyle katıldıkları Tablo 

6’da verilmiştir. 

Tablo 5: Deney Grubundaki Kadınların Oturumlara Devam Süreleri 
Üye Oturumlar Katıldığı 

Oturum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı 
Ayşe  + + + +  + - + - + + + 10 
Mehtap                                                                                            + + + + + + - + + + - + 11 
Hülya                                                                 - + + + + + - + + + + + 10 
Emel                                      + + - + + + + - + + - + 9 
Sevgi                                                                                                                                        + + - + + + + - + - + + 9 
Fatma                                                                                                                        + + + + + + + + + + + + 12 
Funda                                                                                                                        + + + + + + + + - + + + 11 
Emine                                                                                                                        + + + - + + + + + - + + 10 
Aliye                                                                                                                        + + + + - + + + - + + + 10 
Gülsüm                                                                                                                       + + + + + + + + + + - + 11 
Demet                                                                                                 - + + + + + - + +  + + 9 
Meral                                                                       + + + + + + + - + + - - 10 
Banu                                             + + + - + + + + + + + + 11 
Semra                     + + + + + - + + + + + + 11 
Halime + + + - - + + + + + + + 10 
Naciye                                                                                                                       + + + + - + - + + - - + 8 
Kadriye* + - + + + - - - - - - - 4 
Canan* - + + - - + - - - - - - 3 
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Üye Oturumlar Katıldığı 
Oturum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Mamak Belediyesi Toplum Merkezi 
Melek                                                                                                                        + + + + + + + + + + + + 12 
Suna                                                                                                                         - + + + + + - + + - + + 9 
�erife                                                                                                                       + + + + + + +  + + - - 10 
Muazzez                                                                                                                      + + + - + + + + + + + + 11 
İkbal + + + + + - + + + + + + 11 
Hacer                                                                                                                        + + + + - - + + - - + + 8 
Necla                                                                                                                        + + + + - + - + + + + + 10 
Esra                                                                                                                          + + + + + - + +  + + 9 
Aysel                                                                                                                        + + + + + + - + + +  + 11 
Hürriyet + + + - - + + + + + + + 10 
Fikriye* - + + + + - - - - - - - 4 
Tayyibe* - + - - + + - - - - - - 3 
Berna* - + + + + - - - - - - - 4 
Songül* - - + + - + - - - - - - 3 

Yaratıcı drama uygulamasına bazı kadınlar sonradan katılmış, bazı 

kadınlar da yarıda bırakmışlardır.  

Deney ve kontrol grubuna katılan kadınların gerçek isimleri gizlilik ve 

mahremiyet nedeniyle değiştirilmiştir. 

*Kadriye, Canan, Fikriye, Tayyibe, Berna, Songül’ün katılım sayıları az 

olduğundan değerlendirme dışı bırakılmışlardır. Huriye, Narda, Ayşe, Kamile, 

Sebahat, Emine, Nuray ve Gülten ise ilk oturuma katılmış fakat  daha sonraki 

oturumlara katılmamışlardır. Bu yüzden tabloda gösterilmemişlerdir.  
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BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, uygulanan yöntem sonucunda ulaşılan nicel ve nitel 

veriler, araştırmanın temel amacı dikkate alınarak çözümlenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular betimsel analiz sonucu elde edilen bulgular 

ve uygulama öncesi-sonrasında yapılan ölçümlere ilişkin bulgular olmak üzere 

iki açıdan değerlendirilmiştir.  

Betimsel Analiz Sonucu Elde Edilen Bulgu ve Yorumla r 

Betimsel analizlerin çözümü için “Kişisel Bilgi Formu” na verilen yanıtlar 

kullanılmıştır. 

Araştırma gruplarının yaş, eğitim, evlilik durumları Tablo 6’da yer 

almaktadır.  

Tablo 6: Araştırma Gruplarının Yaş ve Eğitim Durumuna Göre 

Dağılımları 

Çağdaş Kadın Vakfı  

Deney 
Grubu 

Yaş Eğitim  Medeni 
Durum 

Kontrol 
Grubu 

Yaş Eğitim  Medeni 
Durum 

Ayşe  38 Lise  Evli  Gül 29 Orta  Evli  
Mehtap                                                                                                                       52 İlkokul  Evli  Hatice 33 Lise  Evli  
Hülya                                                                                                                        64 İlkokul  Eşi ölmüş Melahat 42 Orta Boşanmış 
Emel                                                                                                 42 Lise  Evli  Sevinç 22 Lise  Bekâr  
Sevgi                                                          20  Ünv.  Bekâr  Zuhal 25  Lise  Bekâr 
Fatma                  44 Lise  Evli  Asiye 56 İlkokul  Evli  
Funda                                                                                                                        48  İlkokul  Evli  Menkıbe 40 İlkokul  Evli  
Emine                                                                                                                        60 İlkokul Evli  İlknur 51 İlkokul  Evli  
Aliye                                                                                                                        39 Orta Evli  Birsel 48 Lise  Boşanmış 
Gülsüm                                                                                                         53 İlkokul  Evli  Özlem 30  Lise  Evli  
Demet                                                               42 Orta  Evli  Canan 60 İlkokul  Evli  
Meral                       44 Lise  Evli  Ayşenur 38 Lise  Evli  
Banu                                                                                                                         36 Orta Boşanmış Sibel  42 İlkokul Boşanmış 
Semra                                                                                                                        30 Lise  Evli  Gözde 32 Lise  Evli  
Halime 33 İlkokul  Evli  Zeynep 35 Orta  Evli  
Naciye                                                                                                                       34 Lise  Evli      
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Mamak Belediyesi Toplum Merkezi 
 
Deney 
Grubu 

Yaş Eğitim  Medeni 
Durum 

Kontrol 
Grubu 

Yaş Eğitim  Medeni 
Durum 

Melek                                                                                                                          44 İlkokul  Evli  İnci 39 Orta Evli  
Suna                                                                                                                         38 Lise  Evli  Müşerref 28 Orta  Evli  
�erife                                                                                                                       28 Orta  Boşanmış Fatma 46 Lise  Eşi ölmüş 
Muazzez                                                                                                                      54 İlkokul  Evli  Naile 38 Orta   Evli  
İkbal 37 Lise  Boşanmış Leyla 44 Lise  Evli  
Hacer                                           62 İlkokul  Evli  Gülsüm 58 İlkokul  Evli  
Necla                                                                                                                            35 Orta  Evli  Gamze 55 İlkokul  Evli  
Esra 43 Lise  Bekâr  Dilber 45 Lise Boşanmış  
Ganime  32 Orta  Boşanmış  Demet  54 Orta Evli  
Ülkü 51 İlk  Evli  Seval  39 Ünv  Eşi ölmüş 

Tablo 6 incelendiğinde ÇKGV deney grubunda bulunan 16 kadından, 

birinin 20, on kadının 30 ile 42 ve beşşinin 48 ile 64 yaş arasında olduğu 

gözlenmektedir. ÇKGV kontrol grubunda bulunan 15 kadından ikisinin 22 ile 

25 yaşlarında olduğu, dokuzunun 29–42 yaşları arasında olduğu ve 

dördününde 48 ile 60 yaşları arasında olduğu gözlenmektedir.  ÇKGV deney 

ve kontrol grubunda bulunan kadınların yaş dağılımlarının birbirine yakın 

olduğu söylenebilir.  

Tablo 6 incelendiğinde MBTM deney grubunda bulunan on kadından 

üçünün 28–35 dört kadının 37–44 ve üç kadının 51–62 yaş arasında olduğu 

gözlenmektedir. MBTM kontrol grubunda bulunan on kadından ikisinin 28–36 

yaş arasında olduğu, beşinin 38–46  olduğu ve üçünün 54–58 yaş arasında 

olduğu gözlenmektedir.  MBTM deney ve kontrol grubunda bulunan kadınların 

yaş dağılımlarının da birbirine yakın olduğu söylenebilir. 

Kadınların eğitim durumu incelendiğinde ÇKGV’deki deney grubundaki 

kadınların yarısı lise ve üniversiteyi bitirmiştir. Diğer yarısı ilkokul ve ortaokul 

mezunudur. MBTM’deki kadınların ise daha az eğitimli oldukları 

gözlenmektedir.  

Tablo 6 incelendiğinde ÇKGV’ deki deney grubunda bulunan kadınlar 

içerisinde liseyi bitirenler kontrol grubuna göre daha çoğunluktadır. MBTM’ de 

kontrol grubunda bulunan lise ve üniversite mezunları, deney grubuna göre 

daha fazladır. Bu durumun ölçeklerden alınan puanları etkileyebileceği göz 

ardı edilmemelidir. Ancak oturum süreçlerinde kadınların eğitim düzeyi olarak 

birbirinden çok farklılaşmadığı gözlenmiştir.  
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Tablo 6 incelendiğinde, her iki Toplum Merkezinde evli kadın sayısı 

ağırlıktadır. ÇKGV’ de kontrol grubunda bulunan bekâr sayısı deney grubuna 

göre fazladır. Bu durum ölçeklerden alınan puanları etkileyebilir. MBTM’ de 

deney ve kontrol grubundaki kadınların medeni durumlarına ilişkin veriler  

birbirine yakın olarak gözlenmektedir.   

Oturumlara İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

Oturumlara ilişkin bulgu ve yorumların değerlendirebilmek için 

oturumlarda kadınların “Soru Listesi”ndeki sorulara verdikleri cevaplar, 

oturumlar sırasındaki  geri bildirimler ve  gözlemler kullanılmıştır. 

Kadınlı ğa ve Erkekli ğe İlişkin Dü şünceler 

Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın-erkek arasında  biyolojik cinsiyetten 

hariç bir fark olmadığının üzerinde durur. Bu konuyla ilgili oturumlarda yapılan 

çalışmalarda; 

Kadınlığa ve erkekliğe ilişkin düşünceleri öğrenmek için, “Kadın-erkek 

ayırımı size göre nedir? sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde,  

—Cinsiyet ayrımın dışında hiçbir ayrım yoktur. Doğurganlığın dışında. 

—Kadınsız bir erkek hiçtir. Erkekler dışarıda rahat gezer ama kadın kadar 

becerikli değillerdir. 

—İkisi de aynı ama şöyle bir düşündün mü kadının yükü her zaman ki gibi 

ağır erkeğe göre. 

—Çok fark var aslında ama biz bunları değiştirmek istiyoruz. Mesela 

kadın akşam yalnız dışarı çıkamaz. Tek başına gezmeye gidemez. 

—Bana göre hiç fark yok erkeğin yaptığı işi kadında yapar.  

—“Kadın hakları” kavramının kâğıtta kaldığı bir toplumda yaşıyoruz. 

Kadınlar 2. sınıf insan muamelesi görüyor. İlk feminist hareketlerin 

başladığı Fransa’da baş kaldıran kadınlar idam edilmiş. 19. yy’da 

Amerika’da bir parlamenter “ köleliği kaldıracağız, peki kadınlar ne istiyor” 

demiş. Eğer kadınsan hayata 1–0 mağlup başlamışsın demektir.  

—Kadın için bazı şeyler sınırlı. Çünkü kadın. Ama erkek için öyle değil.  

—Erkek erkektir bu farklılığı da toplum yaratır. 

—Sen erkeksin veya kızsın, bunu yapma ve bunu yap gibi cümleler ile 

çocuğu yönlendiriyoruz. Sen şunu yapma kızsın diye yetiştiriyoruz. 
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—Kadınlar her zaman fedakârdır çünkü onlar annedir daha sadıktır daha 

dostturlar. Erkekler ise daha otoriterdirler. Günü gününe yaşayan fazla 

kafalarına takmazlar. 

—Erkek egemen toplum olduğu için erkekler her zaman ön planda 

—Erkek daha özgürdür. Kadın değildir. Erkek her yere gider ama kadın 

gidemez. 

—Erkekler daha güçlüdür. Ancak bu gücünü kadınlar üzerinde kullandıkça 

acizleşirler. 

—Benim beyim 2–3 gibi geliyor. Arkadaşları ile geziyor. Ben biraz geç 
geleyim kıyamet kopuyor. 

—Bence erkeğin işi daha zor. Tabiî ki kadının da zor işleri var ama 

erkeğin işi daha zor. 

—Ataerkil aile yapısında erkeğin üstün görülmesi her yönden saygı ve 

korkuyu getiriyor 

Toplumumuzda erkek ve kız çocukları arasında ayrım hala 

yapılmaktadır. Kızlar okula gönderilmez, erken yaşta evlendirilir, çeyiz 

alamaz. Okul masraflarını erkek çocukların lehine kullanan ailelerin oranı 

%17.2 (Cumhuriyet Hafta Sonu 8 Mart 2008) 

Kadına yönelik şiddet araştırmasına göre de katılımcılar; %71,3’ü “evin 

temizliği ve bakımından” %63,8’i “yemek pişirmek ve hazırlamaktan” kadınlar 

sorumlu tutmuş, %77,2’si ise “evdeki tamirat ve onarımlardan” erkeklerin 

sorumlu olduğunu belirtmişlerdir (Milliyet, 8 Mart 2008).  

Kız-erkek ayrımına ilişkin kadınların oturumlarda dile getirdikleri 

düşünceler aşağıdaki gibidir.  

—Ben çocuklarımı sevmeye vakit bulamadım. 15–16 yaşında anne oldum 

—Kadın erkek çocuk doğurunca “Erkek doğdun da beni kurtardın” 

gözüyle bakar. 

—Erkek daha sonra babası gibi olmaya çalışıyor. 

—Bir katılımcı, erkek-kız çocuk arasında ayrım yapmak istemese de 

yaşadığı köyde, akrabalarının bakışında bunu yapmaya yöneldiğini dile 

getirdi.  

—Oğlan çocuğu daha değerli. Köyde erkek çocuğu önemli. Erkek çocuk 

doğduğunda bayram havası oluyor.  

—Erkek çocuk soyu sürdürdüğü için önemli sayılıyor.  
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Oturumlarda kadınların yanıtlarından anlaşıldığı gibi kadınlar kadınla, 

erkek arasında bir ayrım olmadığı yönünde bilinçlidirler. Varolan ayrım da 

toplum tarafından yaratıldığı yönünde bilinç geliştirmişlerdir. Ayrıca erkeklerin 

kadınlardan daha özgür hareket edebildiklerini, istediklerini yapabildiklerini, 

daha ön planda olduklarını,  kadınların ise eve hapis olduğunu belirtmişlerdir.  

Kadın ve erkek rolleri toplum tarafından kesin çizgilerle ayrılmıştır. 

�ahin (2000) kadınların görevlerine ilişkin şu saptamayı yapmıştır.  

“Karın doyurma işini zihnimizde canlandırmaya çalıştığımızda, belleğimize 

yerleşen ilk görüntüde bir mutfak, mutfağın ortasında bir ocak ve ocağın 

başında bir kadın bulunur. Nerede olursanız olun insan soyunu doğuranın 

ve besleyip büyütenin kadınlar olduğunu bilirsiniz. İnsanların yatıp 

kalktıkları, kendilerini ertesi güne hazırlamak için güç toplamaya 

çalıştıkları mekânlarda, yani evlerde yapılan işlerin temizliğin, ütünün, 

derlenip toparlanmanın kadınlar tarafından yapıldığını görürsünüz. Karın 

doyurmaktan söz ettik ya, insanların karınlarını doyurmak için 

geliştirdikleri en basit yöntem toprağı işlemektir. Nereye bakarsanız bakın 

toprağı eken, biçen, ürünleri derleyip toplayanların arasında kadınların 

çoğunlukta olduklarını bilirsiniz”.  

Bhasin (2003) erkek ve kadın rol ve sorumlulularını “erkekler ev 

halkının reisi, ekmeği kazanan, mülkiyetin sahibi ve yöneticisi, siyasette, 

dinde, iş ve meslek hayatında aktif yer alanlar olarak kabul edilir. Diğer 

yandan kadınlardan çocuk doğurmaları ve yetiştirmeleri, hasta ve yaşlılara 

bakmaları, tüm ev işini yapmaları beklenir ve bu doğrultuda eğitilir” olaral ifade 

etmiştir. Çelebi (1990), bu durumu kadınların kendilerine atfedilen geleneksel 

rollerini benimsemelerine ve bunu içselleştirmelerine bağlamaktadır. Field’e 

göre (1997) içsellleştirme bireylerin, anne-babasıyla aynı fikirde olmasa bile 

onların temel inançlarını, ayırt edemeyecek kadar küçük olduğu yaşlarda 

başlar. Tan (2000) kadın ve erkek rol ve sorumlulukların okulda başladığını 

ifade etmektedir. Okullarda cinsiyet rollerine ilişkin kalıpyargılar açık ya da 

örtülü iletilerle çocuğa aktarılır. Bu iletiler yoluyla çocuklar geleneksel cinsiyet 

rollerine uygun davranışlara yöneltilirken, kadına ve erkeğe uygun başarı 

ölçütlerini ve sınırlarını da tanımlamaktadır.  
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Erkeğin ev içi işlerde sorumluluk almasını etkileyen en önemli faktör, 

kadının ücret karşılığı çalışmaya başlamasıdır. Yapılan çalışmalarda kadının 

çalışması ile evde erkeğin sorumluluk alması arasında önemli bir ilişki 

bulunmuştur (Ersöz, 1997). 

Kadın- erkek rollerine ve görevlerine ilişkin oturumlar sırasında kadınlar  

görev olarak;  

—Sevgili ve saygılı, çocuk bakmak, sabretmek, ev işi, eşine ve 

çocuklarına önem vermek, , çocuklarını iyi yetiştirme, yaratıcı olmak, anne 

olmak, çalışıp para kazanmak, sevgi, şefkat, toleranslı, hoşgörülü, evine 

bağlı, sorumlu olmak  

Erkeklerin görevlerini; 

—İş, sevgi vermek, babalığını iyi bir şekilde yapmak, evine bakmak, 

çocuklarla ilgilenmek, evin sorumluluğunu alması, koruyucu olmak, 

çalışmak, dışarı işlerini yapmak, babanın da anne gibi evine bağlı 

sorumlu, babalık yapmak gibi daha çok babalık ve evi geçindirme ile ilgili 

görevler belirtmişlerdir.  

Kadınların dile getirdiği bu ifadeler, �ahin ve Bhasin’in ifedeleri ile 

örtüşmektedir.  

Kadın-erkek eşitliği, sadece kadınları değil, toplumun bütününü 

ilgilendiren bir demokratikleşme hedefidir. Çünkü basitçe kadın haklarının 

tanınmasını değil, kadınlık ve erkeklik rollerinin değişmesini, cinsiyet 

ilişkilerinin demokratikleşmesini de içermek zorundadır (Bora ve Üstün, 2005). 

Yamaner’e(2006) göre de “cinsiyetçilik her yerde ve doğduğumuz andan 

itabaren başlıyor ve sürüyor”. Ona göre cinsiyetçilikle mücadele etmek ve 

dönüşüm için ev ve iş değiştirilmeli, erkeklerle kadınlar arasındaki temel güç 

ilişkileri yeniden yapılandırılmalı, dönüşüm bireysel çabalar yanında toplumsal 

projelerle desteklenmeli ve kızlar için olduğu kadar erkekler için de cinsiyetçi 

olmayan stratejiler geliştirilmelidir.  
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Evlili ğe İlişkin Dü şünceler 

Oturumlar sırasında kadınlara sorulan evliliğe ilişkin sorular 

doğrultusunda, genelde küçük yaşlarda evlendikleri ve anne oldukları 

belirlenmiştir.  

—Ben 15–16 yaşında evlendim, 17’mde anneydim.  

Kadınlar genelde görücü usulü, ya da tanıştırılarak evlilik kararı 

vermişlerdir.  

—Ben eşimin yüzünü evlendikten sonra gördüm.  

Bazı kadınların evliliğe ilişkin görüşleri şu şekildedir.  

—Boşanmalar eskiye göre daha kolaylaştı. 

—Bir katılımcı ikinci evliliğini yaptığını, yürümeyen bir ilişkiyi zorla devam 

ettirmenin anlamsızlığını, bu süreçte babasının kendisine çok destek 

olduğunu belirtti. 

—İlk başta yaşadıklarının etkisi ile ikinci evliliğe korkuyla bakılır. Ben ikinci 

kez evlenmekten korkuyorum. Geçmişte yaşadıklarımı yaşarsam? 

Çocuğumu kabul eder mi? Ederse nasıl davranır? diye düşünüyorum.  

—Bir üye eşinin kötü alışkanlıklarından (içki,kumar vb.) ve 

bakmamasından dolayı ayrıldığını, ailelerinin başlangıçta karşı çıktığını 

belirtti. Evliliğini kurtarmak için çocuk bile yaptığını onun da işe 

yaramadığını belirtti.  

—Yeni evliler kadına değer veriyor. Eskisi gibi değil. 

—Boşanmış kadına karşı daha olumsuz yaklaşılıyor. Boşanma bir kadın 

için daha güç oluyor. 

—Ben evliliğe karşıyım. Evlenmelerini de kadınların saflığına bağlıyorum. 

Size göre kadınlar niçin evlenir? sorusuna kadınlar aşağıdaki gibi 

yanıtlar  vermişlerdir.  

—Yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak için. 

—Kendisinin söz sahibi olabileceği ve çocukları ile bir yuva kurması 

umudu. 

—Hayat arkadaşı için. 

—Elin oğluna hizmetçiyiz. �imdiki aklım olsa evlenmezdim.  

—Tanrının kuralı, adet, töre ya da yuva kurmak, çocuk sahibi olmak, 

cinsellik, ekonomisi olmadığı için.  
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Size göre erkekler niçin evlenir? sorusuna kadınlar aşağıdaki gibi 

cevaplar vermişlerdir.  

—Erkek yalnız yaşayamaz. Yanında kendine destek olsun ister. Yuva 

kurmak için evlenir.  

—Yerini yurdunu bulsun diye. 

—Cinsel isteklerini ve eylemlerini meşrulaştırmak için.  

—Kendisine hizmetçi almak, cinsellik için. Kadınsız bir erkek hiçtir. Erkek 

milleti öyle zavallı ki kadın olmadan kendi hayatını yürütemez. 

—Kendilerine hizmetçi olsun, annesine hizmetçilik yapsın diye.  

—Erkekten erkeğe değişir. Erkek var mutlu olmak için, erkek var kadına 

eziyet için. 

Geribildirimlerden de anlaşılacağı gibi kadınlar için evlilik zorluklarla 

baş etme olurken, kadınların gözünde erkek için istenen ve rahatlık olarak 

algılanmaktadır.  

Kadına Yönelik �iddete İlişkin Dü şünceler 

Kadınlar ailede, evlilik hayatında, toplumsal yaşamda şiddetin her 

türlüsünü yaşamaktadırlar. Oturumların hemen hemen hepsinde kadına karşı 

şiddet bir şekilde gündeme gelmiştir.  

Toplumsal cinsiyet kavramı, kadınların bağımlı ve denetlenen, 

erkeklerin de karar veren ve denetleyen olmalarını öngörür. Kadına yönelik 

şiddet, bir boyutuyla kadınların kendilerine biçilmiş toplumsal cinsiyet rolünü 

öğrenmelerini sağlayan bir araçtır; bir diğer boyutuyla da, kadınların hareket 

alanını sınırlandırarak ikincil kalmaya devam etmelerini sağlayan yani onların 

kadın olarak denetlenmelerinde, denetimi kolaylaştıran ve sağlayan bir araçtır 

(Işık, 2008). Bu bakımdan kadına yönelik şiddetin amacı, erkek egemen 

düzenin sürmesini sağlamaktır. 

Kadınların şiddet hakkındaki görüşleri aşağıdaki gibidir.  

—Zorbalık, insanlık dışı davranış, 

—Sadece kaba kuvvet değil, sözlü de şiddet olur. Kadının özgürlüğünü 

kısıtlamak ona kendi istediği gibi değil de babasının erkek kardeşinin 

istediği gibi olmasını istemek de şiddettir. 
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—Maddi manevi sözlü, dayak, baskı, insana zarar veren her şey şiddettir. 

—�iddeti kınıyorum. Kadına el kalkmaz. 

—Cinsel şiddet, sözlü şiddet, psikolojik şiddet. Tecavüz. Ben bu ülkede 

her türlü şiddete karşıyım. 

—Para istersin yok der bağırır. Huzursuzluk çıkarır kötü söz söyler. 

—Küçümseyip aşağılama. 

—Dayaktır! 

—Kadına şiddet, erkeklerin acizliğidir. Ne yağtığını bilmeyen aynaya 

baktığında tiksinti duyan erkek gücünü kadın üzerinde kullandıkça görür 

—Dövmek, kötü söz parasız bırakmak, özgürlüğünü kısıtlamak, evde 

işlerine el atmamak, bütün sorunları kadına bırakmak.  

—Tamamen kadının ruhsal bedenen bunalıma girmesi demektir. O anda 

bişey diyemez ama içten kendini yer. Yediği dayak karşısında susar ama 

ölüme kadar gider yolu. Kimsenin yüzüne bakamaz sanki. Bir suç işlemiş 

gibi. 

—Erkek acizliği yüzünden kadına şiddet uyguluyor. 

Kadınların şiddete maruz kalmasının nedenleri olarak aşağıdaki geri 

bildirimleri vermişlerdir.  

—Asla bir neden olamaz. 

—Savunmasız olmaları, cahillik. 

—Aile baskısı, ekonomik güvencesinin olmaması, özgüveninin olmaması, 

kendini ifade edemediği içinde şiddete maruz kalır. 

—Ekonomik bağımsızlığın olmaması. Eğitiminin yetersizliği. Maddi 

manevi bütün olanaksızlıklar şiddeti doğurur. 

—Aile arasındaki anlaşmazlık, eşlerin birbirini anlayamaması, erkeğin 

kendini kadından daha üstün görmesi, kadının erkekten daha zeki olması 

erkeğin buna tahammülsüzlüğü. 

—Çalışmaz para isterse yemek yapmasa eve geç gelirse eşle 

ilgilenmezse 

Erkekten daha güçsüz ve kendini savunmasını bilmediği için 

—Kadının sözünü dinlememek, kadını yok sayma 

—Geçimsizlik 

—Fiziksel gücünü, hayatın her alanında uygulamak isteyen erkekler. 

—Kadın ne yaparsa yapsın şiddete maruz kalmamalı. Çünkü oda bir 

insan. İnsan hakkı bir bütündür. Her sorun konuşarak hoş görüyle, tatlı 

sözle düzeltilebilir. Düzelmeyecek sorun varsa namus gibi hak hukuk var 

herkes yoluna dersin gider.  
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—Eğitimsizlik. Birde babada ne görülüyorsa o iyi sanılıp beyne 

yerleştiriliyor ister istemez uygulanıyor. Hep kadınlar sebepsiz dövülüyor. 

 —Zevk için acı çektirmek için dayanılmaz bir dünya. 

—Kadının kocasına saygı göstermemesi 

—Eve para getir, dayak. Neden kumar oynuyorsun dayak. Kirayı öde 

dayak. Ben senden boşanacağım dayak. İşte bu yüzden. Çünkü ben 

bunlardan dayak yiyordum. �iddetten nefret ediyorum.  

—Kendini savunmasız ve güçsüz hissettikleri için olabilir. 

Namus adına kadına karşı yapılan baskı, kadınları toplumsal hayata 

çıkarmama ve çıktığı taktirde de kamusal alanda rahat hareket edememesine 

neden olmaktadır. Örneğin, Cumhuriyet Gazatesinin haberine göre “İşyerinde 

cinsel taciz kadınların korkulu rüyası”. Haber kadınların, işyerinde cinsel 

tacizin yaygın olduğunu belirtiyor. İşyerinde cinsel tacize uğradığını 

söyleyenlerin oranı %11. Tacize uğrayan kadınların %72’si taciz sonrasında 

insanlara güvenini kaybediyor, %30’u uyku bozukllukları yaşarken,%30’u 

sosyal ilişkilerden uzaklaşıyor (Cumhuriyet, 8 Mart 2008). 

—Erkekler el ne der diye kızları ve kadınları baskı altında tutuyorlar. 

Kendi adına çevreye karşı koruyorlar 

—Eşim baskı uygulamasa da ailemden gördüğüm baskıyı atamıyorum. 

—MBTM’de bir katılımcı eşinden ayrıldıktan sonra ailesinin yanında 

yaşadığını belirtti. Babasının çalışmasına izin vermediğini, hatta Toplum 

Merkezine gelmesini istemediklerini, merkezin yöneticilerinin babasını 

ikna ettiğini belirtti.  

—Bakışlarla tacize çok uğruyoruz. 

—Eğitimsizlik ve maddi kazanç elde edemediğimizden dolayı daha çok 

evde eziliyoruz ve buna katlanıyoruz. 

—Dul kaldıktan sonra eve daha erken gelmek zorunda kalıyorum 

—Eğer aile erkek çocuğa sahipse geç gelmesine çok fazla tepki verilmez 

ama çocuk kız ise daha fazla tepki verilir.  

Geri bildirimlerden de anlaşılacağı üzerine kadınlar, kendilerine karşı 

uygulanan şiddetin nedenlerinin hepsinin farkındadırlar.  

Araştırmalar Türkiye’de kadınların şiddete maruz kaldığını 

göstermektedir. 
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Kadına Yönelik �iddet Araştırması’na göre Türkiye’de kadın da erkek 

de  şiddet mağdurudur. Araştırmaya göre erkeklerin %48.6’sı, kadınların 

%28,7’si herhangi birinden fiziksel şiddet gördüğünü, erkeklerin % 70,9’u, 

kadınların % 58,7’si herhangi birinden kötü söz söylediğini belirtmiştir (Milliyet, 

8 Mart 2008). �iddetin yaygın olduğu ülkemizde güçsüz durumda bulunan 

kadınlar bundan nasibini almaktadır.  

Kadınların Çalı şmasına İlişkin Dü şünceler 

Türkiye’de çalışma çağındaki 25 milyon kadından sadece 5.5 milyonu 

iş yayatında, onların da yarısı ücretsiz çalışıyor. 11 milyonu aşkın kadın “ev 

işiyle” meşgul. (Radikal, Mart, 2008). Kadınların çalışma yaşamına 

baktığımızda, iş gücü piyasasında hem azınlıkta, hem de daha ikincil işlerde 

çalıştıkları görülmektedir. 

 TÜİK 2006 yılı verileri incelendiğinde ise; 

  Kadınların işgücüne katılma oranı Türkiye genelinde %24.9 dur. Yani 

her dört kadından sadece biri işgücüne katılmaktadır.   2006 yılında 

kadınlarda işsizlik oranının %10.3 olduğu  ve  tarım  dışı  işsizlik  oranının 

%17.9  olduğu görülmektedir.  Kadın  istihdam  oranı  %22.3’e gerilemiştir.  İş 

bulmaktan umudu keserek, iş aramayı bırakanların %41.8’i kadındır. 

Rakamlar bize olumsuz bir tablo sunmaktadır.   Özellikle de kadınlarının 

işgücüne katılım oranlarında ciddi bir   düşüş olduğu göze  çarpmaktadır 

(Sarıeroğlu, 2008). 

Kadınların istihdama katılımını engelleyen en önemli  unsurlardan biri, 

yetersiz eğitim düzeyi ve bilgi-beceri noksanlığıdır. Eğitim düzeyinin 

düşüklüğü  ve kayıtlı  sektördeki istihdam imkanlarının sınırlı olması, kadın  

işgücünün kayıtdışı sektörde düşük ücretle, sosyal güvenceden yoksun 

şekilde  istihdam edilmesine yol açmaktadır. Kadınların eğitim düzeyi arttıkça, 

işgücüne  katılım olanakları artmaktadır. Ancak, halen eğitimin her 

kademesinde kadınlar için bir eşitsizlik söz konusudur. Bu eşitsizliğin 

gelecekte giderilmesi ümit edilse bile, kadın emeğine vasıf kazandırabilmek  
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için örgün eğitim  yanında  bilgi  ve  beceri  geliştirmeye  yönelik yaygın 

eğitime ihtiyaç vardır (Sarıeroğlu, 2008). 

Çalışma hayatı ile ilgili yapılan oturumda kadınların çalışmamasının 

nedeni olarak aşağıdaki geri bildirimler verilmiştir.  

—Tembellik. 

—Aradığı işi bulmaması, kalifiye eleman olmaması, aile büyüklerinin izin 

vermemesi. 

—Bazen kendisi istemez ya da anne baba eş izin vermez.  

—Koca baskısı, tahsilin yetersizliği, tembel ruhlu olması. 

—Koca kendini yetersiz bulup karısını çalıştırmaya bilir.  

—Kadın, eşinin eve getirdiği parayla mutlu olduğu için çalışmayı 

düşünmeyebilir.  

—Evde oturup kocasına yemek yapmayı, çalışma hayatından daha zevkli 

bulabilir.  

—Sağlığı el vermeyince. Ev halkının, eşin ev işlerine yardım 

yapmamasından. Çocukların sorunlarından dolayı.  

—Erkeklerin kıskanması, sarkması. 

—Kadınların üşengeçliği, hazır yemeğe alışmış olmaları, çevreden 

korkmaları. 

—Eş, çocuk, uygun iş bulamama.  

—Çocuklarına bakmak istemesi. 

—Eşin izin vermezse, çevre yüzünden. Bir dul kadın çalışmaz diye. 

—Ben olsam kesinlikle çalışan kadın olmak isterdim. Ama eşim hem 
kıskanır hem de ben varken sana ne gerek var der. 

Geri bildirimlere bakıldığında kadınların çalışmaması olarak, genelde 

ailenin ve kocanın izin vermemesi, eğitimimin olmaması, çocuklarına bakma 

zorunluluğunun olması olarak görülmektedir. 

Bu bağlamda kadınların iş, beceri edinmesi, eğitime yönlendirilmesi, 

eşlerin ikna edilmesi ve çocuklarını bırakabilecekleri kreş gibi olanakların 

oluşturulması gerekmektedir.  

Kadınlar çalışmanın kendileri için zorluklarını;  

—İşte çalışıp eve gelip temizlik yemek yapması. 

—Eşine ve çocuklarına ayıracağı zaman kısıtlı olur.  

—İşyerindeki çalışma saatleri ve çocukların bakımı 
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—Çocuğu varsa telaş olur ev işleri aksar kendi yorulur. Evde de çalışır. 

—Yorucu ve stresli bir günün ardından çocuklarıyla ilgilenmek, birkaç saat 

sonra gelecek eşine yemek hazırlamak, üstüne üstlük anlayışsız bir 

kocası varsa iş yaşamı çekilmez hale gelir. 

—Hem çalışmak hem koşa koşa eve gelip yemek, sofra, bulaşık 

çocukların sorunu. Ev halkının bütün işleri kadının üstüne yıkması, kadını 

tez yıprattığı için zor olabilir. Sigortasız çalışmak. 

—Ev ve iş çalışmaları zor olabilir. Çocuk varsa daha da zor olur. 

—Geç saatlerde eve dönüyorsa 

—Her türlü zorluk karşımıza çıkabilir. Ama başarılı kadın her türlü 

zorlukları yenebilir. 

—İş yerindeki tacizler. 

olarak görmektedirler. En büyük zorluğu hem işte çalışma, hem de 

evde ev işleri, çocuk bakımı, eşle ilgilenme olarak göstermektedirler. 

Çalışmaları halinde bile ev işlerinin kadınların sorumluluğu altında olduğuna 

ilişkin bir kanı vardır.  

Yapılan teorik ve ampirik çalışma sonuçları da Türkiye'de kadınların, 

işgücü piyasasında süreklilik gösteren bir cinsiyete dayalı ayırımcılıkla karşı 

karşıya olduğunu göstermiştir (Palaz, 2002). 

Çalışma hayatı ile ilgili oturumda, kadınlar çalışmaya başladıklarında 

aşağıda belirttiklerini istemektedirler.  

—Kaliteli yerde çalışmak, sevdiğim işi yapmak, iyi dolgun maaş. 

—Tatmin edici, emeğinin karşılığının alınması.  

—Adil ve saygı göreceği işte çalışması, iş saatlerinin düzenli olması, 

seveceği işi yapması. 

—Çocuğu varsa anne babadan birlikte bakmalı, ayda eve bir kadın almalı. 

—İyi bir meslek kariyer. 

—Kendime güvenim için önemlidir.  

—Kendi paramı kazandığım sürece güçlüyüm.  

—Sigorta isteriz önce. Ücret tatminkâr olmalı. Tacize şiddete uğramamalı. 

—Emzirme izni ücretli 6 ay olmalıdır.  

—Başarılı olmayı, her yerde sevilmeyi. Disiplin her şeyin yerli yerinde 

olmasını isterim. 

—Çocuklarıma daha iyi bir gelecek. 

—Saygı, disiplin ve otoriterlik olması gerekir. 
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Görüldüğü gibi kadınlar, çalışma hayatı ile ilgili olarak  hem, kariyer, 

hem de güvence ve hem haklarının verilmesini istemektedirler. Çalışma 

psikolojik olarak onlara  kendilerini güvende hissettirmektedir.  

Çalışma hayatı ile ilgili oturumda, üretim ilişkileri bakımından;  

—Kadın evde erkek dışarıda üretir. 

—Kadın ev işi yapar. 

—Çocuk bakar doğurur. 

—Eşlik yapar. 

—Eşini işine hazırlar.  

—Kadın evde dantel örüp pasta yemek yapıp-satıp üretken olur. 

gibi görüşler belirtmişlerdir. Görüşler incelendiğinde kadınlar sadece 

yeniden üretim dediğimiz üretim biçimini benimsemektedirler.  

Ev kadınlarının rolü ve işi konusunda kabul edilmez olan kesinlikle 

işlerinin niteliği değil, kadınların bedava çalışmak zorunda kalmaları ve 

“üretici” olduğu kabul edilen işin dışında bırakılmalarıdır. Kadınlar 

bağımsızlıklarını ve saygınlıklarını evin dışında çalışarak yani ücretli bir iş 

yaparak kazanmışlardır, ama geleneksel iş bölümünde ve ev işlerindeki 

sorumluluklarında bir değişiklik olmamıştır. Kadınların çoğu geleneksel rollerin 

içindedirler (Agacınskı, 1998). 

Uygulama Öncesi ve Sonrası Ölçümlere İlişkin Bulgular 

Uygulama öncesi ile uygulama sonrası kadınların özsaygı, cinsiyet rolü 

ve toplumsal cinsiyet algısı düzeyindeki değişimleri analiz etmek için ölçme 

araçları yoluyla toplanan veriler analiz edilmiştir.   

Kadınların Özsaygı Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ilk denencesi “yaratıcı drama uygulamasına katılan 

kadınların özsaygı düzeyi, yaratıcı drama uygulamasına katılmayan kadınlara 

göre daha yüksek olacaktır ve bu etki devam edecektir” şeklinde ifade 

edilmiştir. Denencenin sınanması için Coopersmith Özsaygı Envanteri ile 

toplanan veriler belirlenmiş, bulgular tablo 7 ve 8’de verilmiştir. Bu bölümde 
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deney ve kontrol grubunda bulunan kadınların uygulama öncesi ve 

sonrasında özsaygı düzeyine ilişkin bulgular verilmiştir. 

Uygulama Öncesi Özsaygı Ölçümlerine İlişkin Bulgular 

Uygulama öncesinde deney ve kontrol gruplarındaki kadınların özsaygı 

düzeylerini karşılaştırmak için Mann Whitney U testi uygulanmıştır.  

Tablo 7: Uygulama Öncesi Kadınların Özsaygı Düzeyi 

Yer Grup n X Sd 
En 

Düşük  

En 

Yüksek 
z p 

ÇKGV 
Deney 16 60,5 11,21 44 84 

1,656 0,101 
Kontrol 15 53,3 10,44 40 72 

MBTM 
Deney 10 57,2 8,85 40 72 

0,730 0,48 
Kontrol 10 59,6 11,38 40 76 

Tablo 7’ye bakıldığında uygulama öncesinde yaratıcı drama 

uygulamasına katılmayı kabul eden ÇKGV’deki 16 kadının Coopersmith 

Özsaygı Envanteri’nden aldığı puan ortalaması 60,5, MBTM’deki 10 kadının 

puan ortalaması 59,6 ve yaratıcı drama uygulamasına katılmamış olan 

ÇKGV’deki 15 kadının puan ortalaması 53,3, MBTM’ deki 10 kadının puan 

ortalaması 59,6 olarak saplanmıştır. Görüldüğü üzere her iki yerdeki 

kadınların yaratıcıcı drama uygulamasına katılan ve katılmayan kadınların, 

uygulamalar başlamadan önceki özsaygı puanlarının ortalamaları birbirine 

yakındır. Deney ve kontrol gruplarına katılan kadınların özsaygı puanı 

ortalamaları arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı değildir. Bu durum, deney 

ve kontrol gruplarının deneye başlamadan önceki özsaygı düzeylerinin 

birbirine yakın olduğunu göstermektedir.   

Uygulama Sonrası Özsaygı Ölçümlerine İlişkin Bulgular 

Uygulama sonrasında deney ve kontrol gruplarındaki kadınların 

özsaygı düzeylerini karşılaştırmak  için de Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır.  
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Bulguların sunumunda ilk önce deney ve kontrol grubunda bulunan 

kadınların ikinci ölçüm sonucunda aldıkları puanlar ele alınmış ve puan 

ortalaması arasındaki farkların anlamlılık düzeyi ile denencenin desteklenip 

desteklenmediğine ilişkin bilgiler verilmiştir.  

Tablo 8: Uygulama Sonrası Kadınların Özsaygı Düzeyi 

Yer Grup n X Sd En Dü şük En Yüksek Z p 

ÇKGV 
Deney 16 75 7,52 64 88 

4,113 ,000 
Kontrol 15 56,5 9,78 40 72 

MBTM 
Deney 10 71,6 7,17 64 80 

2,775 ,006 
Kontrol 10 59,2 9,94 40 72 

Tablo 8’e bakıldığında uygulama sonrasında yaratıcı drama 

uygulamasına katılmayı kabul eden ÇKGV’deki 16 kadının Coopersmith 

Özsaygı Envanteri’nden aldığı puan ortalaması 75, MBTM’deki 10 kadının 

puan ortalaması 71,6 ve yaratıcı drama uygulamasına katılmayan ÇKGV’deki 

15 kadının puan ortalaması 56,5 MBTM’deki 10 kadının puan ortalaması ise 

59,2 olarak saplanmıştır. Görüldüğü üzere her iki yerdeki yaratıcıcı drama 

uygulamasına katılan kadınların özsaygı puan ortalaması yaratıcı drama 

uygulamasına katılmayan kadınların özsaygı puan ortalamasından daha 

yüksek bulunmuştur. Yaratıcı drama uygulamalarına katılan ve katılmayan 

kadınların özsaygı puan ortalamaları arasındaki fark uygulamalara katılan 

kadınlar lehine istatiksel olarak anlamlıdır (p < 0.05).  

Bu sonuçlara göre araştırmanın bir nolu denencesi desteklenmiştir. 

Özsaygı Düzeyinde Uygulama Öncesi ve Sonrasında Mey dana Gelen 

Değişime İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci denencesi “yaratıcı drama uygulamasına katılan 

kadınların özsaygı düzeyindeki değişim anlamlı, yaratıcıcı drama 

uygulamasına katılmayan kadınların özsaygı düzeyindeki değişim anlamlı 

olmayacaktır” şeklinde ifade edilmiştir. Uygulama öncesi, sonrası ve izleme 

çalışmasında, kadınların özsaygı düzeyinde meydana gelen değişimin 

karşılaştırılması için Wilcoxon Sıralı İşaretler Testi uygulanmıştır.  
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Deney ve kontrol grubunda bulunan kadınların uygulama öncesi, 

sonrası ve izleme çalışmasında, özsaygı düzeyinde meydana gelen 

değişimlere ilişkin bulgular Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9: Uygulama Öncesi ve Sonrası Kadınların Özsaygı Düzeyinde 

Meydana Gelen Değişimin Karşılaştırılması 

Yer Grup Sayı 
Ön test 

X 

Son test 

X 
Sd z p 

ÇKGV 
Deney 16 60,5 75 8,74 6,630 0,00 

Kontrol 15 53,3 56,5 8,44 1,468 ,164 

MBTM 
Deney 10 59,6 71,6 10,15 3,737 ,005 

Kontrol 10 59,6 59,2 5,14 ,246 ,811 

Tablo 9’a bakıldığında ÇKGV ve MBTM’de deney grubunda yer alan 

kadınların özsaygı puanlarındaki değişim pozitif olmuş ve bu değişim 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p < 0.05). Kontrol grubunda bulunan 

kadınların özsaygı puanlarındaki değişim anlamlı değildir (p > 0.05).   

Bu bulgular ışığında araştırmanın ikinci denencesi kabul edilmiştir.  

Özsaygı Düzeyinde İzleme Çalı şması Sonrası Meydana Gelen De ğişime 

İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü denencesi “yaratıcı drama uygulamasına katılan 

kadınların özsaygı düzeyindeki artış sürekli olacak, yaratıcıcı drama 

uygulamasına katılmayan kadınların özsaygı düzeyindeki değişim anlamlı 

olmayacaktır” şeklinde ifade edilmiştir. Uygulama öncesi, sonrası ve izleme 

çalışmasında, kadınların özsaygı düzeyinde meydana gelen değişimin 

karşılaştırılması için Mann Whitney U ve Friedman Testi uygulanmıştır.  

Tablo 10: İzleme Sonrası Kadınların Özsaygı Düzeyi 

Yer Grup n X Sd En Dü şük En Yüksek Z p 

ÇKGV 
Deney 14 71,6 7,92 56 84 

-2,914 ,004 
Kontrol 13 60,6 8,46 48 76 

MBTM 
Deney 10 68,8 5,26 64 76 

-1,608 ,108 
Kontrol 10 62,8 7,55 48 72 
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Tablo 9’a bakıldığında uygulama sonrası izleme çalışmasında  yaratıcı 

drama uygulamasına katılan ve ulaşılabilen ÇKGV’deki 14 kadının 

Coopersmith Özsaygı Envanteri’nden aldığı puan ortalaması 71,6, MBTM’deki 

10 kadının puan ortalaması 68,8 ve yaratıcı drama uygulamasına katılmayan 

ÇKGV’deki 13 kadının puan ortalaması 60,6 MBTM’deki 10 kadının puan 

ortalaması ise 62,8 olarak saplanmıştır. Taplodan da anlaşılacağı üzere 

ÇKGV’deki yaratıcıcı drama uygulamasına katılan kadınları, izleme 

çaşlışmasında özsaygı puan ortalaması yaratıcı drama uygulamasına 

katılmayan kadınların özsaygı puan ortalamasından daha yüksek 

bulunmuştur. ÇKGV ‘de yaratıcı drama uygulamalarına katılan ve katılmayan 

kadınların özsaygı puan ortalamaları arasındaki fark uygulamalara katılan 

kadınlar lehine istatiksel olarak anlamlıdır (p < 0.05). Bu durum kadınlarla 

yapılan uygulamanın etkisinin devam ettiğini göstermektedir.  

MBTM’deki yaratıcıcı drama uygulamasına katılan kadınların, izleme 

çalışmasında özsaygı puan ortalaması yaratıcı drama uygulamasına 

katılmayan kadınların özsaygı puan ortalamasına yakın bulunmuştur. 

MBTV‘de yaratıcı drama uygulamalarına katılan ve katılmayan kadınların 

özsaygı puan ortalamaları arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı değildir (p > 

0.05).  

MBTM’nin üçüncü denencesinin istatiksel olarak kabul edilmemesinin 

nedeni olarak deney grubunda bulunan kadınların özsaygılarında küçük bir 

düşme olmasına rağmen, kontrol grubunda bulunan kadınların özsaygı 

puanlarında son teste göre bir miktar artış olması söylenebilir.  

Tablo 11: İzleme Sonrası Kadınların Özsaygı Düzeyinde Meydana Gelen 

Değişimin Karşılaştırılması 

Yer Grup Sayı 

Ön 

X 

 

Son 

X 

 

İzlem 

X 

 

Ön  ↔İzleme Son↔İzleme  

z p z p 

ÇKGV 
Deney 14 60,8 75,4 71,6 -2,632 ,008 -2,013 ,044 

Kontrol 13 53,8 56,9 60,6 -2,971 ,003 -2,177 ,029 

MBTM 
Deney 10 59,6 71,6 68,8 -2,661 ,008 -,690 ,490 

Kontrol 10 59,6 59,2 62,8 -1,582 ,114 -1,628 ,103 
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İzleme çalışmasında üç ölçüm olduğu için Friedman testi yapılmıştır. 

Bundan dolayı anlamlılık düzeyi 0.17 olarak alınmıştır.  

Tablo 14’e bakıldığında ÇKGV deney   grubunun  öntest ve izleme 

sonrası toplam özsaygı puanları arasında .017 düzeyinde anlamlı bir  farkın  

olduğu  görülmektedir.  İzleme çalışması sonrası ile sontest sonrası toplam 

özsaygı puanları arasında .017 düzeyinde anlamlı bir  farkın  olmadığı 

görülmektedir. 

Bu durum kadınların sonteste kazandıkları özsaygı düzeylerini 

koruduklarını göstermektedir.  

Tablo 14’e bakıldığında  kontrol grubunun da öntest ve izleme sonrası 

toplam özsaygı puanları arasında .017 düzeyinde anlamlı bir  farkın  olduğu  

görülmektedir.  İzleme çalışması sonrası ile sontest sonrası toplam özsaygı 

puanları arasında .017 düzeyinde anlamlı bir  farkın  olmadığı görülmektedir. 

Ancak kontrol grubunda özsaygı puanlarında öntestten, izleme çalışmasına 

doğru bir artış eğilimin olduğu gözlenmektedir. 

MBTM’de kadınların özsaygı düzeyindeki etki devam etmektedir (p < 

0.17). Son test ile izleme çalışması arasında istatistiksel olarak bir anlamlılık 

yoktur (p > 0.17). Bu durum kadınların özsaygı düzeylerini koruduklarını 

göstermektedir.  

Kontrol grubunda bulunan kadınların özsaygı puanları arasında anlamlı 

bir fark yoktur (p>0,17) 

Bu bulgular ışığında araştırmanın üçüncü denencesi MBTM’de ki 

ölçümlerde kabul edilmiş ÇKGM’de “yaratıcı drama uygulamasına katılan 

kadınların özsaygı düzeyindeki artış anlamlı ve uzun süreli olacak” kısmı 

kabul edilmiş, “yaratıcı drama uygulamasına katılmayan kadınların özsaygı 

düzeyindeki değişim anlamlı olmayacak” kısmı kabul edilmemiştir.   

Tablo 12 ve 13’de deney ve kontrol gruplarındaki kadınların uygulama 

öncesi sonrası ve izleme çalışaması sonrası özsaygı düzeyi puanları ve 

değişimin yönü verilmiştir.   
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Tablo 12: ÇKGV Deney ve Kontrol Grubunun  Uygulama Öncesi - Sonrası ve 

İzleme Sonrası Kadınların Özsaygı Puan Durumu 

 Deney  
Grubu 

Ön  Son  İzlem Değişimin 
yönü 

Kontrol  
Grubu 
 

Ön  Son  İzlem  Değişimin 
Yönü 

 
Son  İzlem  Son  İzlem  

1 Ayşe  64 80 70 + - Gül 40 52 56 + + 
2 Mehtap                                                                                                                       52 68 Kayıp + Kayıp  Hatice 56 52 Kayıp - Kayıp 
3 Hülya                                                                                              56 72 60 + - Melahat 52 60 60 + 0 
4 Emel                                                          64 80 72 + - Sevinç 72 68 76 - + 
5 Sevgi                      84 80 84 - + Zuhal 44 56 52 + - 
6 Fatma                                                                                                                        60 64 72 + + Asiye 40 44 52 + + 
7 Funda                                                                                                                        48 64   68 + + Menkıbe 64 72    68 + - 

8 Emine                                                                                                                        64 76 64 + - İlknur 60 56 64 - + 
9 Aliye                                                                                                                        44 68 72 + + Birsel 48 40 48 - + 
10 Gülsüm                                                                                           84 84 72 0 - Özlem 40 52 56 + + 
11 Demet                                                      60 88 80 + - Canan 44 56 Kayıp + Kayıp 
12 Meral           48 64 56 + - Ayşenur 56 44 56 - + 
13 Banu                                                                                                                         64 76 Kayıp + Kayıp Sibel  60 72 68 + - 
14 Semra                                                                                                                        56 80 80 + 0 Gözde 68 64 72 - + 
15 Halime 64 76 80 + + Zeynep 56 60 60 + 0 
16 Naciye                                                                                                               56 80 72 + -       

Tablo 12’e bakıldığında ÇKGV’de yaratıcı drama uygulamasına katılan 

16 kadından sadece birininin özsaygı düzeyinin düştüğü, birinin değişmediği 

gözlenmiştir. Bununla birlikte yaratıcı drama uygulamasına katılan kadınların 

14’ünde özsaygı düzeyi artmıştır. Yaratıcı drama uygulamasına katılmayan 15 

kadından 6’sının özsaygı düzeyi düşmüş, 9’unun özsaygı düzeyi artmıştır. 

Kontrol grubunda bulunan kadınların özsaygı puanlarındaki değişimlerin 

birbirine çok yakın olduğu gözlenmiştir.  

İzleme çalışmasından sonra ÇKGV’de yaratıcı drama uygulamasına 

katılan ve ulaşılabilen 14 kadından 8’inin özsaygı düzeyinde azalma olduğu, 

5’inde arttığı, 1 kişide değişmediği gözlenmiştir. 2 kadına ulaşılamamıştır.  

Kontrol grubunda bulunan kadınların özsaygı puanlarındaki değişimin 

artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir.   
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Tablo 13: MBTM Deney ve Kontrol Grubunun  Uygulama Öncesi -Sonrası ve 

İzleme Sonrası  Kadınların Özsaygı Puan Durumu 

Deney  
Grubu 

Ön Son İzleme Değişimin 
Yönü 

Kontrol  
Grubu 
 

Ön  Son  izleme  Değişimin 
Yönü 

Son  İzlem Son  İzlem 
Melek                                                                 56 72 76 + + İnci 64 56 64 - + 
Suna                                    72 80 68 + - Müşerref 76 72 68 - - 
�erife                                                                                                                            60 80 64 + - Fatma 56 60 64 + + 
Muazzez                                                                                                                      68 64 64 - 0 Naile 52 56 60 + + 
İkbal 56 80 64 + - Leyla 64 64 68 0 + 
Hacer                                                                                                                        40 64 68 + + Gülsüm 68 64 72 - + 
Necla                                                                                                                 64 76 76 + 0 Gamze 68 72 64 + - 
Esra 48 64 64 + 0 Dilber 44 40 52 - + 
Ganime  64 72 76 + + Demet  64 60 68 - + 
Ülkü 68 64 68 - + Seval  40 48 48 + + 

Tablo 13’e bakıldığında MBTM’ de yaratıcı drama uygulamasına katılan 

on kadından ikisinin özsaygı düzeyinin düştüğü, sekizinin arttığı gözlenmiştir. 

Yaratıcı drama uygulamasına katılmayan on kadından beşinin  özsaygı düzeyi 

düşmüş, biri değişmemiş, dördünün özsaygı düzeyi artmıştır. Kontrol 

grubunda bulunan kadınların özsaygı puanlarındaki değişimlerin birbirine çok 

yakın olduğu gözlenmiştir.  

İzleme çalışmasından sonra MBTM’de yaratıcı drama uygulamasına 

katılan 10 kadından 3’ünün özsaygı düzeyinin azaldığı, 4’ünde arttığı, 3 kişide 

değişmediği gözlenmiştir.  

Kontrol grubunda bulunan kadınların özsaygı puanlarındaki değişimin 

artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir.   

Deney ve kontrol grubunda bulunan kadınaların özsaygı düzeyindeki 

değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir.  

Grafik 1: ÇKGV Özsaygı Değişim Grafiği              Grafik 2: MBTM Özsaygı    Değişim   Grafiği 
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Özetle, bu araştırmada özsaygı geliştirme programının kadınların 

özsaygı düzeylerini artırdığı görülmektedir. İzleme çalışması sonrasında bu 

etki hem ÇKGV’de hem de MBTM’de devam etmektedir. Sonuç olarak 

özsaygı gelişiminde yaratıcı drama uygulamasına katılmanın  etkili olduğu 

söylenebilir. 

Uygulama sonrasında kadınların özsaygı düzeyinde meydana gelen 

olumlu yönde değişim, oturumlar sırasındaki görüşleri tarafından da 

desteklenmektedir.  

Oturumlar sürecinde de kadınlar kendilerini değerli görmeye 

başladığına ilişkin geri bildirimler vermişlerdir. Kadınların ifadeleri aşağıda 

özetlenmiştir.  

—Buraya gelmeden önce hiç gülmüyordum. Buraya geldikten sonra mutlu olmayı, 

gülmeyi öğrendim. 

—Sürekli evde oturuyordum. Kimseyle görüşmüyordum. Buraya gelerek insanlar ile 

iletişim kurmayı öğrendim.  

—Yeni arkadaşlar edindim. 

—Evden uzaklaşıyorum. Burada rahatlıyorum. 

—Bütün sıkıntılarımı unutup rahatladım. Çok güzel zaman geçirdim.  

—Normalde çok mutsuzum. Bu çalışmanın kendimi tanımak geliştirmek için olumlu 

yönde etki edeceğini umuyorum.  

—Kendime güvenim arttı. 

—Değer vermeden değer alamazsın. 

—Yılmak yok. 

Kendini başarılı görmek özsaygıyı artırıcı bir nedendir.  

Bir katılımcı  “Kanseri yenmeyi başardım” diyerek kendini başarılı görmektedir. 

Bir katılımcı  “28 yaşımda eşim rahmetli oldu iki çocukla kaldım. Çocuklarıma 

annelik babalık yaptım, çocuklarım çok uyumlu, toplumda kariyeri çok iyi ben de bu 

durumda mutluyum. 15 yıl çalıştım. Hiçbir şeyimiz yoktu, ev aldık, araba aldık, 

eşyalarımızı aldık, daha iyi şartlarda yaşıyoruz” diyerek kendini başarılı 

görmektedir. 

Çocuk yetiştirmek, eşimle ilgilenmek, ev işlerim, temizlik ve güzel 

yemek yapmak gibi toplumun kadına yüklediği görevleri başarı olarak 

görmektedir.  
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Kişinin kendisi hakkında güçlü yanlarını görmesi ve olumlu geri bildirim 

vermesi onun özsaygısını arttırıcı özelliğe sahiptir. Aşağıda “peçete” 

etkinliğinden örnekler verilmiştir.  

—Gezmeyi severim, mutluyum, sevecenim, gülerim, eşimi seviyorum, 
yaşamayı seviyorum, çocuklarımı seviyorum, güler yüzlüyüm” gibi kendisi 
hakkında olumlu geri bildirimlerde bulunmuşlardır.  

Bu çalışmalar özellikle MBTM’ deki bir katılımcının gelişmesini çok 

sağlıyor. Hülya, önceden uyuşturucu kullanan, eşinden ayrılmış, bir çocuğu 

olan, kendi ailesinin yanında yaşayan biridir. İlk geldiğinde  kimseyle 

konuşmayan, duygu ve düşüncelerini ifade edemeyen biridir. Uygulama 

bitiminde grup üyeleriyle konuşmaya başlamış, Toplum Merkezinin meslek 

elemanları ile iyi  ilişkiler geliştirmiştir.  

Araştırmanın özsaygı düzeyi ile ilgili sonuçları aşağıdaki araştırmalarla 

uyumluluk göstermektedir.  

Jupp ve Griffits’in (1990) yaptığı araştırmada, utanan ve sosyal yönden 

izole edilmiş ergenlerde benlik kavramını geğiştirmede; psikodramatik rol 

oynama tekniği ve geleneksel tartışma yöntemi olmak üzere iki ayrı sosyal 

beceri eğitimi uygulanmıştır. Ön test-son test yöntemi uygulanan araştırmada, 

her iki grupta sosyal davranışlar yönünde ilerlemeler görülmüştür. Ancak 

psikodramatik rol oynama tekniğinin uygulandığı grupta benlik kavramlarında 

anlamlı, olumlu değişmeler görülmüştür (Akt: Öksüz, 1997).  

Ordu’nun (2005), psikoeğitim türünde yaptığı grup çalışmasında elde 

edilen bulgulara göre, grup çalışmasının ergenlerin benlik gelişiminde etkili 

olduğu bulunmuştur.  

Aksaray’ın (2003), ergenlerle yaptığı “ergenlerde benlik saygısını 

geliştirmede beceri eğitimi ve aktivite merkezli programların etkisi” 

çalışmasında, uygulanan programların özsaygı düzeyini geliştirici sonuçlar 

bulunmuştur.  
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Ülkemiz kadınlarının siyaset, kültür, eğitim ve ekonomi gibi  sosyal 

hayatın birçok alanında yetersiz kalmaları onların yaşam kalitelerini ve 

doyumlarını düşürerek ruhsal kırılganlıklarını artırmaktadır (Yaşar, 2007).  

Arıcık (1999), “grupla psikolojik danışma yoluyla benlik ve mesleki 

benlik saygısının geliştirilmesi” isimli çalışmasında, uygulanan programların 

özsaygı düzeyini geliştirici sonuçlar bulmuştur.  

Freeman’ın (2000) yaratıcı dramanın benlik kavramı, sosyal beceri ve 

problemli davranışların çözümü üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 119 

üçüncü sınıf, 118 dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan 237 kişilik örneklem 

üzerinde çalışılmıştır. Yaratıcı drama aktivitelerine katılan deney grubundaki 

öğrenciler ile onsekiz hafta boyunca haftada bir gün kırkar dakika çalışılmıştır. 

Verilerin toplanması için Benlik Kavramı Ölçeği ve Sosyal Beceri Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, bağımlı değişkenler için deneysel 

işlemlerde anlamlı etkiler bulunamamıştır. Sonuçlar cinsiyete göre de 

farklılaşmamıştır. Veriler yaratıcı dramanın üçüncü ve dördüncü sınıf 

çocuklarının sosyal becerilerini geliştirmek, problem davranışlarını engellemek 

ve benlik kavramını geliştirmede etkili olmadığını göstermiştir. 

Hedahl (1980), tarafından yapılan yaratıcı drama çalışmalarına 5 ve 6. 

sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 

öğrenciler 15 hafta süre, haftada bir gün yaratıcı drama çalışmalarına 

katılmışlardır. Yaratıcı drama eğitimi verilen grup ile herhangi bir şekilde 

yaratıcı drama eğitimi almamış grup karşılaştırılmış ve sonuç olarak yaratıcı 

dramanın, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin kendilik kavramının geliştirilmesinde 

önemli bir araç olduğu saptanmıştır.  

Yassa (1999), yaratıcı drama eğitiminin öğrenciler arasındaki sosyal 

etkileşim (kendilik saygısı ve kendine güven) üzerine olan etkisini araştırmak 

amacı ile Kanada’nın kuzey batı bölümünde Ontario bölgesinde yer alan beş 

liseden ikisini seçerek çalışmasını gerçekleştirmiştir. Dokuz hafta boyunca 

haftada bir gün olmak üzere yaratıcı drama çalışmaları düzenlenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda, yaratıcı drama çalışmalarına katılan öğrencilerin 
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sosyal etkileşim becerilerinde ve kendilik saygısı ile kendine olan 

güvenlerinde belirgin bir artış bulunmuştur. 

Kadınların Cinsiyet Rolüne İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dördüncü denencesi “yaratıcı drama uygulamasına 

katılan kadınların androjenlik, yaratıcı drama uygulamasına katılmayan 

kadınlara göre daha yüksek olacaktır” şeklinde ifade edilmiştir. Denencenin 

sınanması için BCRE ile toplanan veriler belirlenmiştir. Bulgular, Dökmen’in 

(2000) araştırmasında, kadınsılık ortalaması olarak 111 ve erkeksilik 

ortalaması olarak 104 önerilmiştir. Buna göre dört sınıflandırma yapılmıştır. 

Kadınsı: kadınsılık puanı kadınsılık medyanının üstünde ama erkeksilik 

puanı erkeksilik medyanının altında olanlar. 

Erkeksi: Kadınsılık puanı kadınsılık medyanının altında ama erkeksilik 

puanı erkeksilik medyanının üstünde olanlar. 

Androjen: kadınsılık puanı kadınsılık medyanının üstünde ve erkeksilik 

puanı erkeksilik medyanının üstünde olanlar. 

Tanımlanmayan: kadınsılık puanı kadınsılık medyanının altında ve 

erkeksilik puanı erkeksilik medyanının altında olanlar  

Bu bölümde deney ve kontrol grubunda bulunan kadınların uygulama 

öncesindeki ve sonrasındaki  cinsiyet rolünün içindeki kadınsılık ve erkeksilik 

düzeyine ilişkin bulgular verilmiştir. Bulgular Tablo 14, 15 ve 16’da 

özetlenmiştir. 

Uygulama Öncesi - Sonrası ve İzleme Çalışması Sonrası Cinsiyet Rolü 

Düzeyi Ölçümlerine İlişkin Bulgular 

Tablo 14’de ÇKGV ve MBTM’de cinsiyet rolüne ilişkin ölçümler sayı ve 

yüzde olarak verilmiştir.  
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Tablo 14: Cinsiyet Rolü Değişkenlerine İlişkin Bulgular 

Yer Test Grup 
Kadınsı Erkeksi Androjen Tanımsız  

n % n % n % n % n p 

ÇKGV 

Ön    

test 

Deney 6 37,5 5 31,3 3 18,8 2 12,5 16 
1.0 

Kontrol 5 33,3 3 20,0 3 20,0 4 26,7 15 

Son   

test 

Deney 2 12,5 0 0 13 81,3 1 6,3 16 
0.001 

Kontrol 5 33,3 6 40,0 3 20,0 1 6,7 15 

İzleme 
Deney 4 28,6 2 14,3 8 57,1 0 0 14 

0,370 
Kontrol 5 38,5 5 38,5 3 23,0 0 0 13 

MBTM 

Ön test 
Deney 2 20,0 6 60,0 1 10,0 1 10,0 10 

1.0 Kontrol 3 30,0 2 20,0 2 20,0 3 30,0 10 
Son 

test 

Deney 0 0 1 10,0 8 80,0 1 10,0 10 
0.070 Kontrol 3 30,0 1 10,0 3 30,0 3 30,0 10 

İzleme 
Deney 1 10,0 4 40,0 5 50,0 0 0 10 

0,281 Kontrol 4 40,0 3 30,0 2 20,0 1 10,0 10 
  

Uygulama öncesi, sonrası ve izleme çalışmasında deney ve kontrol 

gruplarındaki kadınların cinsiyet rolü düzeylerini karşılaştırmak için Fisher ve 

Ki kare testi uygulanmıştır.   

Tablo 14’e bakıldığında ÇKVD’da yaratıcı drama uygulamasından önce 

uygulamaya katılan 16 kadından beş kadının kadınsı, dört kadının erkeksi, üç 

kadının tanımlanmayan ve dört kadının androjen cinsiyet rollerine sahip 

olduğu gözlenmiştir.  Yaratıcı drama uygulamasından sonra androjen 

özellikler gösteren kadın sayısı dokuza çıkmış, kadınsı özellikler gösteren 

kadın sayısı üçe inmiş, erkeksi özellikler gösteren kadın sayısı ikiye inmiş ve 

tanımlanmayan özellik gösteren kadın sayısı da ikiye inmiştir. Uygulamaya 

katılmayan 15 kadından, kadınsı özellikler göstermeyenin sayısı üçe çıkmış, 

erkeksi özellikler gösterenlerin sayısı altıya çıkmış, androjen özellik gösteren 

kadın hiç kalmamış ve tanımlanmayan özellik gösteren kadınların sayısı altıya 

yükselmiştir.  

İzleme çalışmasında ulaşılabilen deney grubunda bulunan kadınlardan 

kadınsı özellik gösterenler dörde çıkmış, erkeksi özellik gösterenler iki olmuş 

ve androjen özellikler gösterenler sekize düşmüştür. Verilen rakamlardan da 

anlaşılacağı üzere androjen özellik gösteren kadınların sayısı yüksek olsa da 

son teste göre bir azalma gözlenmektedir. Uygulamaya katılmayan ve 
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ulaşılabilen 13 kadından, kadınsı özellikler gösterenlerin sayısı aynı kalmış 

(beş), erkeksi özellikler gösterenlerin sayısı beşe düşmüş, androjen özellik 

gösteren kadın sayısı da değişmemiş (üç) ve tanımlanmayan özellik gösteren 

kadınların sayısı bir olmuştur. Kontrol grubunda bulunan kadınların kendi 

cinsiyet rolü özelliklerini korudukları söylenebilir.   

Tablo 14’de bakıldığında MBTM’de yaratıcı drama uygulamasından 

önce uygulamaya katılan 10 kadından ikisi kadınsı, dört kadın erkeksi ve dört 

kadının ise androjen cinsiyet rollerine sahip olduğu gözlenmiştir.  Yaratıcı 

drama uygulamasından sonra androjen özellikler gösteren kadın sayısı ile 

kadınsı özellikler gösteren kadın sayısı değişmemiş, erkeksi özellikler 

gösteren kadın sayısı ikiye inmiş ve tanımlanmayan özellik gösteren kadın 

sayısı da iki olmuştur. Uygulamaya katılmayan 10 kadından kadınsı özellikler 

gösterenler bir kişi olmuş, erkeksi özellikler gösterenlerin sayısı değişmemiş 

(üç), tanımlanmayan özellik gösteren kadınların sayısı dört olmuş ve androjen 

özellik gösteren kadınların sayısı ise  ikiye düşmüştür.   

İzleme çalışmasında ulaşılabilen deney grubunda bulunan kadınlardan 

kadınsı özellik gösterenler bir olmuş, erkeksi özellik gösterenler dörde 

yükselmiş, androjen özellikler gösterenler beşe düşmüştür. Verilen 

rakamlardan da anlaşılacağı üzere androjen özellik gösteren kadınların sayısı 

yüksek olsa da son teste göre bir azalma gözlenmektedir. Uygulamaya 

katılmayan ve ulaşılabilen 10 kadından, kadınsı özellikler gösterenlerin sayısı 

dörde yükselmiş, erkeksi özellikler gösterenlerin sayısı üçe yükselmiş, 

androjen özellik gösteren kadın sayısı ikiye düşmüş ve tanımlanmayan özellik 

gösteren kadın bir olmuştur. Kontrol grubunda bulunan kadınların kendi 

cinsiyet rolü özelliklerini korudukları söylenebilir.   

Fisher testinin sonuçlarına göre ÇKGV’da uygulama öncesi deney 

grubunda % 18,8, kontrol grubunda ise % 20 androjen özellik gösteren 

kadınlar vardır. Bu sonuç Ki kare testine göre anlamsızdır (p > 0.05). 

Uygulama sonrası deney grubunda % 81,3 kontrol grubunda ise % 20 

androjen özellik gösteren kadınlar vardır. Bu sonuç Ki kare testine göre 

anlamlıdır (p < 0.05).  
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İzleme çalışmasından sonra Fisher testinin sonuçlarına göre ÇKGV’da 

deney grubunda % 57,1  kontrol grubunda ise % 23 androjen özellik gösteren 

kadınlar vardır. Bu sonuç Ki kare testine göre anlamsızdır (p > 0.05).  

Fisher testinin sonuçlarına göre MBTM’de uygulama öncesi deney 

grubunda % 10 kontrol grubunda % 20 androjen özellik gösteren kadınlar 

vardır. Bu sonuç Kikare testine göre anlamsızdır (p>0.05). Uygulama sonrası 

deney grubunda % 80 kontrol grubunda % 30 androjen özellik gösteren 

kadınlar vardır. Ki kare testinde anlamlılık düzeyi 0.070 çıkmıştır. p=0.05 

anlamlılık düzeyinde bu sonuç anlamlı olarak kabul edilebilir. İzleme 

çalışmasından sonra Fisher testinin sonuçlarına göre MBTM’de deney 

grubunda % 50  kontrol grubunda ise % 20 androjen özellik gösteren kadınlar 

vardır. Bu sonuç Ki kare testine göre anlamsızdır (p > 0.05).  

Bu sonuçlara göre araştırmanın dört  nolu denencesi desteklenmiş, altı 

nolu denencesi desteklenmemiştir.  

Uygulama Öncesi-Sonrası ve İzleme Çalışması Sonrası Cinsiyet Rolü 

Düzeyinde Meydana Gelen De ğişime İlişkin Bulgular 

Araştırmanın beşinci denencesi “yaratıcı drama uygulamasına katılan 

kadınların cinsiyet rolü androjenlik düzeyindeki değişim anlamlı olacak, 

yaratıcı drama uygulamasına katılmayan kadınların cinsiyet rolü androjenlik 

düzeyindeki değişim anlamlı olmayacaktır” şeklinde ifade edilmiştir.  

Araştırmanın altıncı denencesi “yaratıcı drama uygulamasına katılan 

kadınların cinsiyet rolü, androjenlik düzeyindeki değişim sürekli olacak, 

yaratıcı drama uygulamasına katılmayan kadınların cinsiyet rolü androjenlik 

düzeyindeki değişim aynı seviyede kalacaktır” şeklinde ifade edilmiştir.  

Uygulama öncesi, sonrası ve izleme çalışması sonrasında kadınların 

cinsiyet rolü düzeyinde meydana gelen değişimin karşılaştırılması için Ki kare 

testi uygulanmıştır.  
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Topla 15: Kadınların Cinsiyet Rolü  Düzeyinde Meydana Gelen Değişimin 

Karşılaştırılması 

ÇKGV Deney   Ön Son İzleme 
Ki kare 3,714 7,143 4,000 
df 3 1 2 
p ,294 ,008 ,135 

Kontrol  Ki kare  1,462 3,923 ,615 
df 3 3 2 
p ,691 ,270 ,735 

MBTM Deney  Ki kare  6,800 9,800 2,600 
df 3 2 2 
Asymp. Sig. ,079 ,007 ,273 

Kontrol  Ki kare  ,400 1,200 2,000 
df 3 3 3 
p ,940 ,753 ,572 

Tablo 15’e bakıldığında ÇKGV’de deney grubunda yer alan kadınların 

cinsiyet rolleri uygulama sonrasında değişmiştir. Bu değişim istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p < 0.05).  Bu değişimin androjenlik düzeyinde olduğu 

söylenebilir. Çünkü başlangıçta üç olan androjen kadın sayısı 13 olmuştur.  

Kontrol grubunda bulunan kadınların cinsiyet rollerindeki değişim anlamlı 

değildir (p > 0.05).   

İzleme çalışması sonrasında deney grubunda yer alan kadınların 

cinsiyet rolleri arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı gözlenmektedir    

(p > 0.05).  Bu durum son izleme sonrasında 13’e yükselen androjen kadın 

sayısının 8’e düşmesi olarak açıklanabilir.  

Tablo 15’e bakıldığında  MBTM’de deney grubunda yer alan kadınların 

cinsiyet rolleri uygulama sonrasında değişmiştir. Bu değişim istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p < 0.05).  Bu değişimin androjenlik düzeyinde olduğu 

söylenebilir. Çünkü başlangıçta bir olan androjen kadın sayısı sekiz olmuştur. 

Kontrol grubunda bulunan kadınların cinsiyet rollerindeki değişim anlamlı 

değildir (p > 0.05).   

İzleme çalışması sonrasında deney grubunda yer alan kadınların 

cinsiyet rolleri arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı gözlenmektedir    

(p > 0.05).  Bu durum son izleme sonrasında 8’e yükselen androjen kadın 

sayısının 5’e düşmesi olarak açıklanabilir.  
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Bu sonuçlara göre araştırmanın beş nolu denencesi desteklenmiş,  

izleme çalışmasında etkinin tam olarak devam etmemesi nedeniyle altı nolu 

denencesi desteklenmemiştir. Ancak ÇKGV’de sayısal olarak 5 kadında, 

MBTM’de de 3 kadında etkinin devam ettiği söylenebilir.  

Aşağıda ÇKGV ve MBTM’ de kadınların Cinsiyet Rollerine ilişkin 

değişimin grafiği verilmiştir.    

Grafik 3: ÇKGV Cinsiyet Rolü Değişim Grafiği 

 

 

 

 

                

  

 

  

Grafik 4: ÇKGV Cinsiyet Rolü Androjenlik Düzeyi Grafiği 
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Grafik 5: MBTM Cinsiyet Rolü Değişim Grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6: MBTM Cinsiyet Rolü Androjenlik Düzeyi Grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

Özetle, bu araştırmada cinsiyet rolünü andronlik  düzeyinde geliştirme 

programının kadınların androjenlik  düzeyinde artırdığı görülmektedir. İzleme 

çalışması sonrasında bu etki hem ÇKGV’de hem de MBTM’de devam kısmen 

devam etmektedir. Sonuç olarak kadınların cinsiyet rolünde androjenlik 

düzeyine çıkarmada yaratıcı drama uygulamasına katılmanın  etkili olduğu 
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Uygulama sonrasında kadınların androjenlik düzeyinde olumlu yönde 

değişim meydana gelmiştir. Bu sonuç oturumlar sırasında kadınların görüşleri 

tarafından da desteklenmektedir. Kadınların ifadeleri aşağıda özetlenmiştir.  

İsimler ve anlamları, bize veriliş şekli, çocukluktan itibaren bireylerin 

toplumsal cinsiyet algılarını, rollerini etkiler. Bireyler onların anlamlarına göre 

yaşamaya çalışır. Bu konuyla yapılan çalışmada kadınlar genelde aşağıdaki 

duygu ve düşüncelerini ortaya koymuşlardır.  

—İsmimiz bizim yaşantımızı aslında çok etkiliyor, o ismin anlamına göre 

yaşamaya çalışıyoruz.  

—Kardeş, akraba, aile büyüklerinden ölen birisinin isminin konması 

olumsuz etkiliyor, kendisi gibi değil ölen kişi kimse “o” nun gibi olmayı 

zorluyoruz. 

—İsim koyarken genellikle babaların ve eşin annesinin (kaynana) isteği 

oluyor.  

—Kız isimleri daha çok sevecen, nazik, gibi isimler olduğunu, erkek 

isimleri gücü, koruyuculuğu, erkekliği temsil ettiğine ilişkin görüşler 

belirtmişlerdir.  

Kadın ve erkeklerin ne tür özellikleri olmalı konusundaki oturumlarda, 

kadınlar aşağıdaki geri bildirimleri vermişlerdir.  

Kadınların özelliklerini;  

—Bakımlı, güzel, saygılı, şefkatli, eşine saygı duymalı, güler yüzlü olmalı, 

çocuklarına iyi bakabilmeli, fedakâr, eşine sadık, yumuşak huylu, tutumlu, 

düzenli biçimde yemeğini yapmalı, hoşgörülü, namuslu, dost olmalı.  

—Kadın azcık naz tafra yapmalıdır (eşine karşı). 

—Doğurganlık, hanımefendi, duygusal, anne, becerikli olmak, istediğiniz 

ortamı bulmak, annelik, koruyucu, sorumlu, analık, sevecen, detaycı, ev 

kadını, duyarlılığa, dişi olmak, dürüst, koruyucu, sadelik, savunmasız, 

düşünmek, eş, hanımefendi, namuslu, yalansız, evine bağlı, anlayış, 

sabırlı, bakımlılık, sosyal faaliyet, gezmek, sevgiye hasretler, ev işleri, 

sabırlı ve dayanıklı, güzel, mutlu, düşünceli. 

gibi kadınsı özellikleri gösteren yargıları belirtmişlerdir. 

Erkeklerin özelliklerini;  
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—Çalışkan, yakışıklı, düzenli işine gitmeli, yüksek tahsilli, iyi baba, kişilikli, 

cömert, mantıklı, sosyal faaliyetli, başarılı, saygın, kültürlü, biraz kurnaz, 

sorumlu, 

—Korumacı, duyumsamazlık, baba, becerikli olmak, koruyucu, kadına 

değer veren, koruyucu, çapkın, mantıklı, rahatlığı, iş erkeği, saygın kişi, 

hoşgörülü, dürüst, çalışkan, anlayış, sorumsuz, hâkimiyet, eş, iş sahibi, 

güçlü, namuslu, yalansız, hâkimiyet, namus, çalışmak, sinirlilikleri, 

gezmezler, çalışmak, lider, evin direği, mutlu, özgür, yaratıcı, 

gibi erkeksi özellikleri gösteren yargıları belirtmişlerdir. 

—Karısına hoş görü ile yaklaşmalı, karısına şiddet uygulamamalı, 

düşünceli, romantik, kimseyle kavga etmemeli, değer veren,  eşine sadık, 

güler yüzlü, anlayışlı, yumuşak huylu,  

gibi özellikler olmasını isteyenler de vardır.  

(Bora, 2008) kadına ve erkeğe ait beklenen cinsiyet özelliklerini; 

Kadın        Erkek 

• Doğurabilir 

• Sevecen ve fedakârdır  

• Sessizdir      

• Ayrıntıcıdır   

• Duygusaldır    

• Tek eşliliğe yatkındır            

• Dedikoducudur     

• Dikkati insanlar ve ilişkilere yöneliktir 

• Zihinsel yaratıcılığı yüksektir 

• Sorumluluk duygu güçlüdür 

• Yönetmeyi bilir 

• Soyut düşünme yeteneği gelişkindir 

• Rasyoneldir 

• “Bir çiçekle bahar olmaz” der 

• Saldırgandır 

• Duygular ve ilişkilerden çok 

teknolojiye ve nesnelere ilgi duyar 

 

olarak özetlemiştir.  

Kadınların geribildirimleri ile Bora’nın belirlediği kadın erkek özellikleri 

birbirine paralellik göstermektedir.  

Daha önce yapılan araştırmalar da  bize şu sonuçları sunmaktadır; 

Morgan ve Walker (1983) 1522 yetişkin kadın üzerinde 

gerçekleştirdikleri araştırmada "Cinsiyet Rolü Tutumları" konusunu ele 

almışlar bu amaçla kadınların çeşitli aktivitelerle ilgili görüşlerini ve yaşam 
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örüntülerini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda geleneksel kadın rolünün, 

diğer gruplara oranla, yaşlı, az eğitimli, dar gelirli ve rekabet duygusu 

taşımayan kadınlar arasında daha yaygın olarak kabul edildiği ortaya 

çıkmıştır. 

Bem'e göre (1983, 1984) androjen bireyler cinsiyet tiplemeli bireylerden 

daha üstündürler. Eğer androjen bireyler gerçekten de cinsiyet tiplemeli 

bireylerden daha üstünlerse, onların diğerlerine kıyasla daha yüksek 

toplumsal kabul ve özgüven sahibi bireyler olmaları beklenir. Araştırma 

sonuçları da androjen bireylerin daha yüksek düzeyde özgüvene sahip 

olduklarını, daha düşük düzeyde kaygılı olduklarını ve toplumda aranan 

bireyler olduklarını göstermektedir (Bem, 1975,  Hughes ve Noppe, 1985, 

Shaffer, 1994). 

Kadınlarda yüksek düzeyde kadınsılık, üst düzeyde kaygı, düşük benlik 

saygısı ve düşük toplumsal onayla ilişkilidir. Androjenlik, yaratıcılık ve koşulsal 

iyimserlik arasında yüksek ilişki bulunmuştur (Demirtaş, 2002). 

Androjen bireyler bizlere, kadınlarla erkekler arasındaki benzerliklerin 

farklılıklardan çok daha fazla olduğu gerçeğini anımsatmaktadır. Androjen 

bireyler, diğer biyolojik cinsiyet grubundaki bireylere ait olduğu düşünülen 

nitelikleri de kendilerinde barındırdıkları için, ne hemcinslerinden daha az 

kadınsı/erkeksi, ne de karşı cinsteki bireylerden daha az kadınsı/erkeksidirler. 

Bu bireyler, geleneksel cinsiyet rollerine sıkı sıkıya bağlı olmadıkları 

gerekçesiyle toplum tarafından dışlanıyor da değildirler. Çünkü onlar daha 

uyumlu, daha esnek, toplumsal çevreden üst düzeyde sevgi, saygı gören ve 

beğenilen, donanımlı bireylerdir. Bu nedenle de bir kadın için beklenenden 

daha erkeksi olmak ya da bir erkek için beklenenden daha kadınsı olmak 

yıpratıcı değildir. Bu durum onlara daha “uyumlu ve esnek” birer birey olma 

şansı tanır (Shaffer, 1994, September ve ark., 2001).  

Dökmen (2003) çalışma durumları farklı üç grup kadınla yaptığı 

çalışmada, cinsiyet rolleri bakımından benzer oldukları, çalışan kadınların bile 

farklı olmadıkları bulunmuştur. Kadınsılık ve erkeksilik puanları bakımından 

anlamlı farklılık bulunmadığı görülmektedir.  
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Cinsiyetçi kalıp yargıların  yeniden  üretilerek pekiştirilmesi,  okul 

toplumsallaşmasından  önce  aile, yaşıt  grupları,  kitle  iletişim  araçları  

aracılığıyla başlamaktadır (Esen, 2002) Bu işbölümünde, kadını  salt  "anne 

ve  eş",  erkeği de  "dışarıda  çalışan" olarak betimlemek, yalnızca geleneksel 

kalıp yargıları pekiştirmeyip  aynı  zamanda  hem  kızların  hem  de erkeklerin  

eğitsel  ve  mesleki  ideallerine  ve seçeneklerine  ilişkin  oldukça  sınırlı  bir  

çerçeve sunmaktadır  (Tan,  1979).  

Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algısına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın yedinci denencesi “yaratıcı drama uygulamasına katılan 

kadınların toplumsal cinsiyet algısı yaratıcı drama uygulamasına katılmayan 

kadınlara göre daha yüksek olacaktır” şeklinde ifade edilmiştir. Denencenin 

sınanması için Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ile toplanan verilerin analizi 

sonucunda elde edilen bulgular tablo 16, 17,18 ve 19’da verilmiştir. 

Uygulama Öncesi Toplumsal Cinsiyet Algısı Düzeyi Öl çümlerine İlişkin 

Bulgular 

Bu bölümde deney ve kontrol grubunda bulunan kadınların uygulama 

öncesindeki Toplumsal Cinsiyet Algısı düzeyine ilişkin bulgular verilmiştir. 

Uygulama öncesinde deney ve kontrol gruplarındaki kadınların Toplumsal 

Cinsiyet Algısı düzeylerini karşılaştırmak için Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır.  

Tablo 16: Uygulama Öncesinde Cinsiyet Algılarının Karşılaştırılması 

Grup Yer n X Sd En dü şük En yüksek z p 

ÇKGV 
Deney 16 111,7 19,79 74 140 

1,464 ,143 
Kontrol 15 101,8 11,95 80 122 

MBTM 
Deney 10 97,2 15,11 74 127 

,303 ,762 
Kontrol 10 99,1 16,50 77 123 

Tablo 16’a bakıldığında grup çalışması öncesinde yaratıcı drama 

uygulamasına katılmayı kabul eden ÇKGV’deki 16 kadının TCA ölçeğinden 

aldığı puan ortalaması 111,7 MBTM’deki 10 kadının puan ortalaması 97,2 ve 

yaratıcı drama uygulamasına katılmayacak olan ÇKGV’daki 15 kadının puan 
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ortalaması 101,8, MBTM’deki 10 kadının puan ortalaması 99,1 olarak 

saplanmıştır. Görüldüğü üzere ÇKGV’ de deney grubunun puan ortalaması 

kontrol grubuna göre yüksektir. Ancak bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. Dolayısıyla her iki yerdeki kadınların yaratıcıcı drama uygulamasına 

katılan ve katılmayan kadınların uygulamalar başlamadan önceki toplumsal 

cinsiyet rol algısı puanlarının ortalamaları birbirine yakındır. Deney ve kontrol 

gruplarına katılan kadınların toplumsal cinsiyet rol algısı puanı ortalamaları 

arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı değildir.  

Uygulama Sonrası Toplumsal Cinsiyet Algısı Düzeyi Ö lçümlerine İlişkin 

Bulgular 

Bu bölümde deney ve kontrol grubunda bulunan kadınların uygulama 

sonrasındaki Toplumsal Cinsiyet Algısı düzeyine ilişkin bulgular verilmiştir. 

Uygulama sonrasındaki deney ve kontrol gruplarındaki kadınların Toplumsal 

Cinsiyet Algısı düzeylerini karşılaştırmak için Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır.  

Tablo 17: Uygulama Sonrasında Cinsiyet Rolü Algılarının Karşılaştırılması 

Grup Yer n X Sd 
En 

düşük 

En 

yüksek 
Z p 

ÇKGV 
Deney 16 126,6 13,33 99 142 

4,136 ,000 
Kontrol 15 101,4 8,34 88 116 

MBTM 
Deney 10 110,4 10,92 90 127 

1,708 ,088 
Kontrol 10 103,1 12,02 90 130 

Tablo 17’ye bakıldığında grup çalışması öncesinde yaratıcı drama 

uygulamasına katılmayı kabul eden ÇKGV’daki 16 kadının TCA Ölçeğinden 

aldığı puan ortalaması 126,6 MBTM’deki 10 kadının puan ortalaması 110,4 ve 

yaratıcı drama uygulamasına katılmayacak olan ÇKGV’deki 15 kadının  puan 

ortalaması 101,4, MBTM’deki 10 kadının puan ortalaması 103,1 olarak 

saplanmıştır. Görüldüğü üzere her iki yerdeki kadınların yaratıcıcı drama 

uygulamasına katılan kadınların toplumsal cinsiyet algısı puan ortalaması 

yaratıcı drama uygulamasına katılmayan kadınların ortalamasından daha 

yüksek bulunmuştur. Yaratıcı drama uygulamalarına katılan ve katılmayan 
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kadınların toplumsal cinsiyet rol algısı puan ortalamaları arasındaki fark 

uygulamalara katılan kadınlar lehine istatiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 

Bu sonuçla araştırmanın yedi nolu denencesi desteklenmiştir.  

Uygulama Öncesi ve Sonrası Toplumsal Cinsiyet Algıs ı Düzeyinde 

Meydana Gelen De ğişime İlişkin Bulgular 

Araştırmanın sekizinci denencesi “yaratıcı drama uygulamasına katılan 

kadınların toplumsal cinsiyet algısı düzeyindeki değişim anlamlı olacak, 

yaratıcı drama uygulamasına katılmayan kadınların toplumsal cinsiyet algısı 

düzeyindeki değişim anlamlı olmayacaktır” şeklinde ifade edilmiştir. Uygulama 

öncesi ve sonrasında kadınların cinsiyet rolü algısında meydana gelen 

değişimin karşılaştırılması için Wilcoxon Sıralı İşaretler Testi uygulanmıştır. 

Tablo 18: Uygulama Öncesi ve Sonrası Toplumsal Cinsiyet Algısında 

Meydana Gelen Değişime İlişkin Bulgular 

Yer Grup n 
Ön test 

X 

Son test 

X 
Sd t p 

ÇKGV 
Deney 16 111,7 126,6 13,52 4,419 ,000 
Kontrol 15 101,8 101,4 11,15 ,139 ,892 

MBTM Deney 10 97,2 110,4 14,97 2,788 ,021 

 Kontrol 10 99,1 103,1 14,74 ,858 ,413 

Tablo 18’e bakıldığında ÇKGV ve MBTM ‘de deney grubunda yer alan 

kadınların toplumsal cinsiyet rol algısı puanlarındaki değişim pozitif olmuş ve 

bu değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p <0.05). Kontrol 

grubunda bulunan kadınların toplumsal cinsiyet rol algısı puanlarındaki 

değişim anlamlı değildir (p > 0.05).   

Bu sonuçla araştırmanın sekiz nolu denencesi desteklenmiştir.  

İzleme Çalı şması Sonrası Toplumsal Cinsiyet Algısı Düzeyinde Me ydana 

Gelen Değişime İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dokuzuncu denencesi “yaratıcı drama uygulamasına 

katılan kadınların toplumsal cinsiyet algısı düzeyindeki değişim sürekli olacak, 
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yaratıcı drama uygulamasına katılmayan kadınların toplumsal cinsiyet algısı 

düzeyindeki değişim aynı kalacaktır” şeklinde ifade edilmiştir. İzleme 

çalışmasında deney ve kontrol grupları arasındaki kadınların cinsiyet rolü 

algısı puanlarını karşılaştırmak için  Mann Whitney U testi uygulanmıştır. 

Tablo 19: İzleme Sonrasında Cinsiyet Rolü Algılarının Karşılaştırılması 

Grup Yer n X Sd 
En 

düşük 

En 

yüksek 
Z p 

ÇKGV 
Deney 14 126 8,15 110 138 

-3,774 ,000 
Kontrol 13 107,76 8,81 90 120 

MBTM 
Deney 10 114,20 6,08 100 120 

-2,314 ,021 
Kontrol 10 103,70 9,52 90 118 

Tablo 19’a bakıldığında yaratıcı drama uygulamasına katılmayı kabul 

eden ve izleme çalışmasından sonra ulaşılabilen ÇKGV’daki 14 kadının TCA 

Ölçeğinden aldığı puan ortalaması 126 MBTM’deki 10 kadının puan 

ortalaması 114 ve yaratıcı drama uygulamasına katılmayan ÇKGV’deki 13 

kadının  puan ortalaması 107,76 MBTM’deki 10 kadının puan ortalaması 

103,7 olarak saplanmıştır. Görüldüğü üzere her iki yerdeki kadınların 

yaratıcıcı drama uygulamasına katılan kadınların toplumsal cinsiyet rol algısı 

puan ortalaması yaratıcı drama uygulamasına katılmayan kadınların 

toplumsal cinsiyet rol algısı puan ortalamasından daha yüksek bulunmuştur. 

Yaratıcı drama uygulamalarına katılan ve katılmayan kadınların toplumsal 

cinsiyet rol algısı puan ortalamaları arasındaki fark uygulamalara katılan 

kadınlar lehine istatiksel olarak anlamlığını sürdürmektedir (p<0.05). 

Tablo 20: İzleme Sonrası Toplumsal Cinsiyet Algısında Meydana Gelen 

Değişime İlişkin Bulgular 

Yer Grup Sayı 

Ön 

X 

 

Son 

X 

 

İzlem 

X 

 

Ön  ↔İzleme Son↔İzleme  

z p z p 

ÇKGV 
Deney 14 114,0 130,3 126,0 -2,480 ,013 -2,357 ,018 

Kontrol 13 103,5 102,8 107,8 -1,575 ,115 -1,825 ,068 

MBTM 
Deney 10 97,2 110,4 114,2 -2,601 ,009 -1,424 ,154 

Kontrol 10 99,1 103,1 103,7 -,868 ,385 -,360 ,719 
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İzleme çalışmasında üç ölçüm olduğu için Friedman testi yapılmıştır. 

Bundan dolayı anlamlılık düzeyi 0.17 olarak alınmıştır.  

Tablo 20’e bakıldığında izleme çalışması sonrasında deney grubuna 

katılan kadınların hem ÇKGV’de hemde MBTM’de kadınların toplumsal 

cinsiyet algısı düzeyindeki etki devam etmektedir (p < 0.17). Son test ile 

izleme çalışması arasında istatistiksel olarak bir anlamlılık yoktur (p > 0.17). 

Bu durum kadınların toplumsal cinsiyet algısı düzeylerini koruduklarını 

göstermektedir.  

Kontrol grubunda bulunan kadınların özsaygı puanları arasında anlamlı 

bir fark yoktur (p>0,17). 

Bu sonuçla araştırmanın dokuzuncu denencesi kabul edilmiştir.  

Tablo 21 ve 22’de deney ve kontrol gruplarındaki kadınların uygulama 

öncesi ve uygulama sonrası ve izleme çalışması sonrasında toplumsal 

cinsiyet rol algısı puanları ve değişimin yönü verilmiştir.   

Tablo 21: ÇKGV Deney ve Kontrol Grubunun  Uygulama Öncesi ve Sonrası 

TCA’dan Aldığı Puan Durumu 
Deney 
Grubu 

Ön 
Test 

Puanı 

Son 
Test 

Puanı 

İzleme 
Test 

Puanı 

Değişimin  
Yönü 

 Kontrol  
Grubu 

 

Ön 
Test 

Puanı 

Son 
Test 

Puanı 

İzleme 
Test 

Puanı 

Değişimin 
Yönü 

 

Son İzleme Son İzleme 
Ayşe  127 137 130 + -  Gül 110 94 105 - +  
Mehtap                                                                                                                       106 99 Kayıp - Kayıp   Hatice 91 98 Kayıp  + Kayıp   
Hülya                                                                              89 121 115 + -  Melahat 103 108 115 + +  
Emel                                     113 130 126 + -  Sevinç 122 109 116 - +  
Sevgi                                                                                                                        131 140 130 + -  Zuhal 95 108 100 + -  
Fatma                                                                                                                        130 142 135 + -  Asiye 107 98 110 - +  
Funda                                                                                                                        74 111 115 + +  Menkıbe 80 98 90 + -  
Emine                                                                                                                        127 140 138 + -  İlknur 115 108 120  +  
Aliye                                                                                           122 138 130 + -  Birsel 111 116 105 + -  
Gülsüm                                               137 125 130 - +  Özlem 83 96 100 + +  
Demet       102 122 110 + -  Canan 92 88 Kayıp  - Kayıp  
Meral                                                                                                                        108 130 122 + -  Ayşenur 110 95 106 - +  
Banu                                                                                                                         85 103 Kayıp + Kayıp  Sibel  110 105 118 - +  
Semra                                                                                                                        101 131 133 + +  Gözde 98 90 101 - +  
Halime 96 120 123 + +  Zeynep 101 111 115 + +  
Naciye                                               140 138 128 - -         

Tablo 21’e bakıldığında ÇKGV’de yaratıcı drama uygulamasına katılan 

16 kadından üçünün toplumsal cinsiyet rol algısı düzeyinin düştüğü, onüç 
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kadının toplumsal cinsiyet rol algısı düzeyi artmıştır. Yaratıcı drama 

uygulamasına katılmayan 15 kadından sekizinin toplumsal cinsiyet rol algısı 

düzeyi  düşmüş, yedisinin artmıştır. İzleme çalışması sonrasında deney 

grubunda dört kadının artmış, on kadının azalmıştır. Toplumsal cinsiyet 

puanları azalma eğilimindedir. Kontrol grubuna on kadının artmış, üç kadının 

düşmüştür. Kontrol grubunda toplumsal cinsiyet puanları artma eğilimindedir. 

Grafik 7: ÇKGV  Toplumsal Cinsiyet Algısı Düzeyi Grafiği 

 

 

 

 

 

Tablo 22: MBTM Deney ve Kontrol Grubunun  Uygulama Öncesi ve Sonrası 

TCA’dan  Aldığı Puan Durumu 

Deney 
Grubu 

Ön 
Test 

Puanı 

Son 
Test 

Puanı 

İzleme 
Test 

Puanı  

Değişimin 
Yönü 

 Kontrol  
Grubu 

 

Ön 
Test 

Puanı 

Son 
Test 

Puanı 

İzleme 
Test 

Puanı  

Değişimin 
Yönü 

 

Son  İzleme Son  İzleme 
Melek                                                                                                               101 111 116 + +  İnci 78 90 96 + +  
Suna                                                                             97 127 120 + -  Müşerref 77 105 100 + -  
�erife                                  98 110 113 + +  Fatma 110 96 116 - +  
Muazzez                                                                                                                      83 90 100 + +  Naile 123 110 118 - +  
İkbal 89 99 110 + +  Leyla 100 98 104 - +  
Hacer                                                                                                                        92 122 112 + -  Gülsüm 87 96 90 + -  
Necla                                                                                                                        96 106 115 + +  Gamze 100 90 96 - +  
Esra 74 111 116 + +  Dilber 109 106 98 - -  
Ganime  127 120 120 - 0  Demet  87 110 105 + -  
Ülkü 115 108 120 - +  Seval  120 130 114 + -  

Tablo 22’ ye bakıldığında MBTM’de yaratıcı drama uygulamasına 

katılan 10 kadından ikisinin toplumsal cinsiyet rol algısı düzeyinin 

düşmüş,sekiz kadının toplumsal cinsiyet rol algısı düzeyi artmıştır. yaratıcı 

drama uygulamasına katılmayan on kadından beşinin toplumsal cinsiyet rol 

algısı düzeyi  düşmüş, beşinin artmıştır. İzleme çalışması sonrasında deney 

grubunda yedi kadının artmış, iki kadının azalmış bir kadının değişmemiştir. 
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Toplumal cinsiyet puanları artma eğilimindedir. Kontrol grubuna on kadının 

beş artmış, beş kadının düşmüştür. Kontrol grubunda toplumal cinsiyet 

puanları artma eğilimindedir. 

Grafik 8: MBTM  Toplumsal Cinsiyet Algısı Düzeyi Grafiği 

 

 

 

 

Özetle, bu araştırmada toplumsal cinsiyet algısını geliştirme 

programının kadınların toplumsal cinsiyet algısını  geliştirdiği görülmektedir. 

İzleme çalışması sonrasında bu etki hem ÇKGV’de hem de MBTM’de devam 

etmektedir. Sonuç olarak kadınların toplumsal cinsiyet algısını geliştirmede 

yaratıcı drama uygulamasına katılmanın  etkili olduğu söylenebilir. 

Bu durum oturumlar sırasındaki kadınların görüşleri tarafından da 

desteklenmektedir. Kadınların ifadeleri aşağıda özetlenmiştir.  

—Bir kadının önce kendine güvenip, hiç kimseye bağlı olarak kalmaması 

gerekir. 

—Her şekilde kendimi savunmak. Kadınların da hakkı olduğunu 

öğrendim. 

—Devam, yılmamak! 

—Toplumda bir kadın olarak hakkımı savunabilmek. 

—Kendimi burada çok iyi hissettim. 

—Kadınların evde işte ve dışarıdaki haklarını öğrenip, nasıl 

yararlanacaklarını öğrenmeleri gerekir.  

Kadınların haklarını bilmeleri, hakları için mücadele etmeleri için 

güçlenmeleri gerekir. Bu bağlamda Sayılan’ın (1993) feminist bir yaklaşımla 

yaptığı araştırmasında grup sürecinin kadınların güçlenmesinde önemli katkı 

sağladığı sonucuna erişmiştir.  
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Toplumda gerek siyasal, gerek sosyal, gerek kültürel olarak ikinci 

planda tutulan, cinsel baskılara maruz kalan kadın, artık bu durumu 

kabullenmiş, hatta kendisine yüklenen rollerden mutluluk duymakta, toplumun 

dayattığı cinsiyet rollerini doğal olarak karşılamaktadır. Kadın iyi bir eş, iyi bir 

anne, iyi bir ev hanımı olmak için çaba harcarken iktidarı erkeğin ellerine 

sunar ve bunun meşruluğunu kabul eder. Essen ve Bağlı’nın da (2002) 

belirttiği gibi toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin mitler ve kalıp yargılar, 

toplumdaki güç ilişkilerinin erkekten yana olduğu bir yapılanmayı 

pekiştirmektedir. Bu yapılanma içindeki geleneksel kadın imgesi, zayıf, 

duygusal, korkak, edilgen, güçsüz, yeteneksiz, vb. bir dizi olumsuz kişilik 

özelliğiyle tanımlanır. Kadının kimliğini ve toplumdaki yerini betimleyen bu 

kalıp yargılar, kadının hem benlik algısını hem de özsaygısını 

biçimlendirmekte, toplumsal yaşamda kendine biçtiği değeri ve üstleneceği 

görevleri belirlemektedir.         

Uygulanan Programın Genel Hedeflerine İlişkin Dü şünceler 

Araştırmanın genel hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığı, uygulan program 

kısmında belirlenen genel hedefler göz önüne alınarak belirlenmiştir. Buna 

göre;  

1. Kendilerini daha iyi tanımaya başladılar.  

—Katılımcıların kendileri ile ilgili; güler yüzlüyüm, sevecenim, kendime 

güvenirim gibi olumlu şeyle yazdıkları gözlenmiştir.  

—Bunların toplum tarafından genellikle kadınlardan beklenen olumlu 

özellikler olduğu göze çarpmaktadır.   

2. Kendini ifade etme ve iletişim becerileri kazandılar.  

—Kendini gerçekleştirme. 

—Girişimde bulunma. 

—Hiç böyle beklemiyorduk. Çok eğlenceli olduğunu, çocukluklarını 

yaşadıklarını, eğlenirken de öğrendiklerini belirttiler.  

3. Kendilerine güven kazandılar 

—Bana terapi gibi geldi. 

—Daha çok konuşmaya ve kendimi ifade etmeye başladım. 

—Kendime güvenim geldi 

—Eskiden arkadaşımın yanına giderken bile annemle ya da bir akrabamla 

giderdim. Buraya yalnız gelmeye başladım.  
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4. İçtenlikli, kabul edici, destekleyici bir grup ortamı oluşturdular.  

—Sevecen insanlar, sıcak bir ortam. 

—Ayrı bir ortamda bulunuyorum, eğlenceli, sıcakkanlı insanlar var. 

—Kendimi dinç hissediyorum. Memnunum. 

—Mutlu olduğum ortam. 

—Güzel ortam. 

—Kendimi ilk toplantıya göre daha rahat hissediyorum.  

—Arkadaşlarım dışarıda nasıl bilmem ama grup içinde sıcakkanlılar. 

—Sıcak ve güzel bir ortam. 

5. Kendileri hakkında farklı bir bakış açısı kazandılar. 

—Keşkelerim aklıma geldi. 

—Okumak isterdim. 

—Öğrenmenin sonu yok. İnsan kendisini geliştirebilir. 

—Buraya gelip kendime zaman ayırıyorum. Evde pek zamanım olmuyor. 

Kadınların Uygulanan Programa İlişkin Dü şünceleri 

Programı değerlendirmek amacıyla 12 sorudan oluşan “Geri Bildirim 

Formu” kullanılmıştır (Ek.9). Form katılanlar tarafından son oturumda yazılı 

olarak yanıtlanmıştır. Buradan çıkan verilere göre, 

1. “Grupta bir kadın olarak kendinizle ilgili öğrendiğiniz en önemli şey 

nedir?” sorusuna verilen yanıtlardan ortak olanları aşağıda verilmiştir.  

—Yaratıcılığımın olduğunu ve grup içerisinde uyumlu olduğumu 

öğrendim. 

—Birliktelik, mutluluk, hoşgörü, huzurlu zaman geçirdik. 

—Gruba uyum sağladığımı, fikir üretebildiğimi, grup içerisinde iyi bir 

dinleyici olduğumu gördüm. 

—Seçmeyi, seçilmeyi öğrendim. 

—Herkesin fikirlerinin farklı olduğunu öğrendim. 

—Eleştiriye açık olmadığımı, eleştirinin dozu kaçınca kırıldım. 

—İş hayatımda veya dışarı yaşantımda karşılaşacağım güçlüklerle nasıl 

başa çıkabileceğimi. 

—Yaratıcılığımın olduğunu ve grup içerisinde uyumlu olduğumu 
öğrendim. 

Genellikle kendine güveninin gelmesi, sevme-sevilme değer verme, 

istenirse her şeyin başarılabileceği konusunda görüşler belirtilmiştir. Bu 



 87

değerlendirmeler ışığında araştırmanın kadınların kendini değerli görme, 

güven sağlama gibi konularda olumlu gelişmeler olmuştur.  

2. “Grup yaşantısı içinde ne tür kararlar verdiniz?” sorusuna verilen 

yanıtlardan ortak olanları aşağıda verilmiştir.  

—Çok kararım değişti. İstediğim de buydu zaten. 

—Çevremde gördüğüm her insanı olduğu gibi kabul etmem gerektiğine, 

onlara uyum sağlayıp ortamda kabul görebildiğimi, 

—Kendimin de söz hakkı olduğuna, 

—Sıkıntıyı atıp yaşamaya bakıyorum, 

—Kendi fikirlerimi söyleyip, grup fikrini dinleyip ortak karar vermeyi 

öğrendim. 

—Daha kararlı, ılımlı, sabırlı olmaya başladım. 

Yanıtlar grup sürecinde kişisel gelişim açısından değerlendirildiğinde, 

özellikle kendi fikirlerini ortaya koymak, stresten uzak kalmak,  umutsuzluğa 

kapılmamak gibi kişisel olarak güçlenme konusunda olumlu adımlar atılmıştır.  

3. “Bu gruptan alıp günlük yaşamınızda en çok uygulamak istediğiniz şey 

ne olabilir?” sorusuna verilen yanıtlardan ortak olanları aşağıda 

verilmiştir.  

—Sevgi, saygı, hoşgörü, , huzur, anlayışı, güler yüzlü ve neşeli. 

—İçinden gelen her şeyi söyleyebilmek. 

—Kendimin bir şeyleri başarabilmesi. 

—Biraz daha sabırlı olmak. 

—Her şeye rağmen eleştirmek. 

—Yaratıcılığı yaşamıma aktarmak. 

Yanıtlar kadınların kendi hayatlarında daha insana özgü sevgi, saygı, 

hoşgörü çerçevesinde yaşamak yönündedir. Kadınalr çevresiyle daha 

paylaşımcı ve olumlu ilişkiler sağlamak istemektedirler.  

4. “Grupta başka neleri tartışmak isterdiniz?” sorusuna verilen yanıtlardan 

ortak olanları aşağıda verilmiştir. 

—Genellikle her şeyi tartıştık. 

—Maddi durumumuzu. 

—Çocuk eğitimini. 

—Herkesin birbirine destek olmasını. 
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—Güncelliği yaşadığımız sorunları. 

—Doğruyu bulmak için yanlışların üstüne daha gitmek isterdim. 

5. “Grupta sizin görüşlerinizle çelişen görüşler olduğunda neler 

hissettiniz?” sorusuna verilen yanıtlardan ortak olanları aşağıda 

verilmiştir. 

—Saygı gösterdim. 

—Genellikle herkesin düşüncesi farklı. 

—Hiç olmadı, çok güzeldi. 

—Kendime ve arkadaşlarıma güven hissederim. 

—Bunun doğru bir iş olduğunu. 

—Daha iyi oldu. 

—Grubun benim görüşlerime saygılı olduğunu hissettim. 

—Evde düşünüp, doğruyu buldum. 

—Farklı görüşlere sahip grup üyelerini dinleyip acaba hangimiz doğru 

düşünüyor mantığını araştırıp, dinleme ile olumsuz duygulara kapılmadım. 

Genellikle saygı gösterdim gibi ifadeler kullanılmıştır.  

6. “Grupta yaratılan ortam gerçek yaşamdan kopuktur. Ne dersiniz?” 

sorusuna verilen yanıtlardan ortak olanları aşağıda verilmiştir. 

—Bazen 

—En doğal halimizle davrandık. 

—Herkes geçmişe dönüyor. 

—Yaratılan grup ortamı oldukça doğal olup her üye hayatı hakkında 

paylaşımlarda bulundu. 

—Değildi, aksine yaşamdan çok şey vardı.  

Görüşler genellikle yaratılan ortamın yaşamla bir bağ içersinde olduğu 

yönündedir.  

7. “Programa eklenmesi, geliştirilmesi veya çıkarılması gereken konular 

var mı?” sorusuna verilen yanıtlardan ortak olanları aşağıda verilmiştir. 

—Yok 

—Kendimizi geliştirecek daha değişik programlar ve konular olmalıdır 

—Tiyatroyla sonuçlanmasını isterdim. 

—Birazda etiği eleştirici olmalı. 

8. “Bu çalışmada en çok ilginizi çeken konu ve etkinlikler nelerdi?“ 

sorusuna verilen yanıtlardan ortak olanları aşağıda verilmiştir. 

—Kadınlar hakkındaki tartışmalar. Çektiği sıkıntılar. 
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—Gülmek, stres atmak. 

—�iddete karşı konuşmalar. 

—Yaratıcı dramaları düşünüp başarılı olmak. 

—Genç, yaşlı demeden hepimiz eşit olduk. 

—Çocuk oyunları oynamak, doğaçlama yapmak. 

—Yatıcı drama. Hiç tiyatro eğitimi olmayan kadının oynaması. 

—Yaşanan olayları oyunlarla da olsa hayata geçirmek. 

—Kadının ev ve iş hayatında nasıl olduğunu grup içinde yapılan 

etkinlikler. ile göstermesi ilgimi çekti. Bu sayede kadınlar hakkında bilgim 

arttı. 

—Toplumsal sorunları o anda yarattığımız oyunlarla işlememiz. 

9. “Benim için bu çalışmaların en olumsuz ve zayıf yanı” sorusuna verilen 

yanıtlardan ortak olanları aşağıda verilmiştir. 

—Hiç olumsuz yanı yok. 

—Arkadaşların zamanında gelmemesi. 

—Zamanın kısa olması. 

—İlk başta hocamızın erkek olması. Ama sonra çok iyi oldu. 

—Grup üyelerinin katılıma çok özen göstermemesi. 

—Çok sık hoplayıp zıpladık, yorulduk. 

—Malzeme eksikliği. 

—Birbirini dinlememe. 

Genellikle olumsuz yanının olmadığına ilişkin yorumlar olsa da, en çok 

katılıma özen göstermeme konusunda olumsuz geri bildirimler verilmiştir.  

10. “Benim için bu çalışmaların en olumlu ve üstün yanı” sorusuna verilen 

yanıtlardan ortak olanları aşağıda verilmiştir. 

—Kendime güvenim geldi. Mutlu oldum. 

—Bilmediklerimizi öğrenmek.  

—Kendimizi ifade etmek, yaşayamadığımız çocukluğu yaşamak. 

—Gam kederi bir yana bırakıp, her şeye pozitif görmek. 

—Kendimi ifade etmemi ve kendi düşüncelerimden drama yaratmak. 

—Kadınların kaynaşması, birbirine saygı duyması. 

—Az zamanda iyi bir şey olması. 

Alınan geri bildirimler doğrultusunda, kadınların, özellikle kendine 

güven, kendini ifade etme, yeni bilgi öğrenme gibi konularda bir gelişim 

gösterdikleri söylenebilir.   
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11. “Liderin nitelikleri hakkında neler düşünüyorsunuz?” (Lider ve liderin 

tutumunun grup üzerindeki etkisi) sorusuna verilen yanıtlardan ortak 

olanları aşağıda verilmiştir. 

—Hoca gerçekten çok iyi biri. İyi ki tanımışız. Benim için çok iyi oldu.  

—Kadınların ruhundan anlıyor.  

—Çok sevdik. Çok iyi bir insan. Etkisi çok oldu. 

—Çok cana yakın. 

—Bize çok güzel şeyler öğretti. Sevmeyi saygıyı öğretti. Tartışmayı ve her 

zaman doğruyu öğretti. 

—Çok iyi ve becerikliydi, sabırlıydı ve sevecendi. 

—Öncü, koruyucu, sevecen ve işi öğreten. İşini sağlığından üstün tutan. 

—Gayet başarılı. 

—Konuya hakim olması ve pes etmemesi. 

—Çok güzel bir faaliyet. Hüseyin bey zaten mükemmel içimizden biri gibi. 

Böyle olması daha güzel. İyi ki katılmışım. Kendimi çok şanslı görüyorum. 

—Grupta hocamı tanımaktan son derece memnun oldum. Bu derslerin 

yeni dönemde de devam etmesini temenni ederim.  

—Hocamızı çok sevdiğimizi bilmesini istiyoruz. 

—Çok hocayla çalıştık ama bu kadar kararlı olanı görmedik. Bunu her 

zaman yapmasını istiyoruz. Hayat boyu devam etmesini istiyoruz.  

Kadınlar liderin erkek olmasına rağmen iyi ilişkiler geliştirmişler, 

kendilerini kolaylıkla ifade edebilmişlerdir.  

12. “Diğer duygu ve düşünceleriniz nelerdir?” sorusuna verilen yanıtlardan 

ortak olanları aşağıda verilmiştir. 

—Yeni arkadaşlar tanıdık. Mutlu olduk. Haklarımızı öğrendik. 

—Her şey çok güzeldi. Buraya katıldığım için çok mutlu oldum.  

—Keşke bitmeseydi. 

—Kendime güvenim geldi. 

—Bana güven duymaları. 

—Beni 2–3 saat sorunlarımdan uzaklaştırdığı, çocuk gibi eğlenmemi 
özgürce oynadık. 

—Çok mutluydum. Bilmediklerimi öğrendim.  

—Bana çocuklukta yapamadıklarımı yapma fırsatı verdi. Devamını 
dilerim. 

—Benim evden çıkıp 2–3 saatte olsa bütün kötü şeylerden uzaklaştırıp 
oradaki ortama uygun zaman geçirdim. 

—Böyle bir çalışma içersinde bulunduğumdan dolayı mutluyum.  
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—Bu drama dersine katılmaktan dolayı son derece mutluyum. Kendimi 
böyle bir çalışmanın içerisinde bu ortamda bulmaktan büyük keyif aldım. 

—Bu eğitici programın tekrarını istiyoruz. Hocamız çok sabırlı sevimli ve 
hâkim olması bizi çok etkiledi. Olaya çok hâkim ve başarılı. 

—Değişik grupla daha uzun zamanlı çalışma sonunda bunu bir oyunla 
sergilemek.  
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BÖLÜM V 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırmanın bulgular kısmında ortaya çıkan sonuçlar ele 

alınmış, bu sonuçların ortaya çıkış nedenleri tartışılmış daha sonra elde edilen 

bulgular doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.  

Sonuçlar 

Yaratıcı drama yöntemiyle kadınlarda özsaygı düzeyi ve toplumsal 

cinsiyet bilinci geliştirme amacıyla uygulanan programının deneysel ve 

betimsel işleminden sonra bulgulara ve araştırma sürecinde gerçekleştirilen 

gözlemlere ilişkin aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.   

Araştırmanın betimsel ve gözlemsel bulgularına dayalı olarak, 

araştırmanın amacı  kısmında cevabı aranan sorulara ilişkin şu sonuçlara 

varılmıştır. 

Uygulanan programın kadınlar için sosyal destek sağladığı 

gözlenmiştir. Bunun yanında grup ortamının, kadınlar için etkili bir gözlem, 

öğrenme, davranışı deneme, başkalarıyla olumlu etkileşim-iletişim kurma ve 

geliştirme, kendilerini tanıma-farkına varma, başkalarının duygu, düşüncelerini 

anlama, kabul etme, sosyal beceri geliştirme gibi konularla ilgili olarak güvenli 

bir ortam sağladığı düşünülmektedir. Üyeler son oturumda, program 

uygulanırken oturumlar süresince kabul edildiklerini, anlaşıldıklarını, yalnız 

olmadıklarını ve bir gruba ait olduklarını hissettiklerini belirtmiştir. Ayrıca 

yaşamlarıyla ilgili duygusal farkındalıklarının arttığını, kişisel olarak 

geliştiklerini ve kişiler arası iletişim becerisi kazandıklarını düşündüklerini 

belirtmişlerdir.  

Grup üyelerinin hepsinin etkinliklere katılmasına, canlandırmalarda rol 

almasına özen gösterilmiştir.  
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Grubun başında belirlenen grup kurallarına genellikle uyulduğu 

gözlenmiştir. En büyük sorun olarak oturumlara zamanında gelmeme ve bazı 

oturumlara katılmama olduğu söylenebilir.  

Araştırmanın toplum merkezinde yapılması, bu merkezleri de olumlu 

yönde etkilemiştir. Bu tür çalışmalar kadınlara ulaşmada ve yaklaşmada bir 

yol olarak kullanılabilir. MBTM’de hazırlanan ve oynanan oyun diğer kadınları 

da merkezin çekiciliği yönünde olumlu etkilemiştir. CKGV’de program bittikten 

sonra  programı duyan başka kadınlar tarafından tekrar yapılması yönünde 

istek gelmiştir.    

Oturumumların  hepsi yapılandırıldığı gibi tamamlanmıştır. Oturumların 

her adımının yapılandırılmış olması, araştırmacının söyleyeceği her şeyin ve 

yaratıcı drama çalışmalarının, oyunların,  önceden belirlenmesi, oturumların 

akıcı ve verimli bir biçimde geçmesini sağlamıştır. Araştırmacı her oturuma 

gerekli hazırlıkları yapmış olarak başlamıştır. 12 oturum boyunca zaman 

zaman not tutulmuş, yardımcı öğrenciler kayıt altına almış ve bazı oturumlar 

kamereya çekilmiştir. Böylece oturumlar bittikten sonra araştırmacı her 

oturumun değerlendirmesini daha sağlıklı biçimde yapma olanağı bulmuştur. 

Gup çalışmasının başlangıcında, verilen arada ve bitişinde katılımcılarla 

birlikte çay içilmesi, kadınların yaptıkları pasta ve böreklerin birlikte yenmesi 

oturumların daha hoş geçmesine, grubun daha çok kaynaşması yönünde 

olumlu etki yapmıştır. 

Her oturum başlangıcında kadınların toplantıya ısındırılmasının, 

toplantıların amaca ulaşabilmesi açısından çok önemli olduğu 

düşünülmektedir. Kadınların oturumlarda, görsel uyaranları, hareketli çalışma 

ve oyunları içeren toplantılara katılımının daha kolay olduğu ve bu 

toplantılarda motivasyonlarının yüksek olduğu gözlenmiştir. Her oturumda 

grup üyeleriyle etkinlik yapılması, araştırmacı tarafından hazırlanan ikili ve 

grup doğaçlamaları, üyelerin canlandırması oturumların eğlenceli geçmesine 

ve araştırmacı tarafından verilen bilgilerin pekişmesine yardımcı olmuştur.  
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Kadınların eğitim durumu, kültür düzeyi dikkate alındığında bazı 

canlandırmaların, etkinliklerin çok hızlı yapılmasına, amacından sapmasına, 

bazı çalışmaların ise yetişmemesine yol açmıştır.  

Araştırma iki ayrı toplum merkezinden hizmet alan kadınlarla 

yürütülmüştür. Bazı kadınların aynı ortamda olmasından dolayı grup 

oturumları dışında da sürekli birlikte olmaları, süreci olumlu ya da olumsuz  

etkilediği düşünülebilir. 

Araştırmanın Nicel Sonuçları 

Araştırmanın nicel bulgularına dayalı olarak, araştırmanın amacı  

kısmındaki denencelere ilişkin şu sonuçlara varılmıştır. 

Kadınların Özsaygı Düzeylerine İlişkin Sonuçlar 

Kadınların özsaygı düzeyinde meydana gelen değişiklikleri belirlemek 

için uygulanan programın kadınların Coopersmith Özsaygı Envanterinden 

aldıkları puanlara etkisi incelenmiştir.  

Araştırmanın kadınların özsaygı düzeyine ilişkin sonuçları şu şekildedir: 

1. Grup oturumları başlamadan önce kadınların özsaygı düzeyi orta 

seviyededir. Kadınlar özsaygı bakımından psikososyal desteğe ihtiyaç 

duymaktadırlar.  

2. Grup oturumları başlamadan önce kadınların özsaygı düzeylerinde 

grup çalışmasına katılan ve katılmayanlar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır.  

3. Grup çalışmasından sonra deney grubundaki kadınların özsaygı 

düzeylerinde grup çalışması öncesine oranla anlamlı düzeyde artış 

olduğu anlaşılmaktadır. Kontrol grubundaki kadınlarda bu düzey aynı 

seviyede kalmıştır. 

4. İzleme çalışmasından sonra deney grubundaki kadınların özsaygı 

düzeylerinde artışın devam ettiği anlaşılmaktadır. Kontrol grubundaki 

kadınlarda bu düzey aynı seviyede kalmıştır. 
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Bu sonuçlar uygulanan yaratıcı drama programının kadınların özsaygı 

düzeyini arttırmada önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Diğer bir deyişle 

bu program kadınların özsaygı düzeylerini arttıran bir etkiye sahiptir ve bu etki 

süreklidir. 

Kadınların Cinsiyet Rolü’ne İlişkin Sonuçlar 

Kadınların cinsiyet rolü düzeyinde meydana gelen değişiklikleri 

belirlemek için uygulanan programın kadınların Bem Cinsiyet Rolü 

Envanteri’nden aldıkları puanlara etkisi incelenmiştir.  

Araştırmanın cinsiyet rolü düzeyine ilişkin sonuçları şu şekildedir.  

1. Grup oturumları başlamadan önce kadınlar genellikle ya kadınsı, ya 

erkeksi, ya da tanımlanmayan özellikler göstermektedir.  Kadınlar 

toplumsal cinsiyet rolü bakımından güçlendirilmeye, eğitime ve 

bilgilendirmeye ihtiyaç duymaktadırlar.  

2. Yaratıcı drama uygulaması başlamadan önce kadınların cinsiyet rolleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  

3. Yaratıcı drama uygulamasından sonra deney grubundaki kadınların 

androjenlik düzeyinde artış olduğu gözlenmiştir. Kontrol grubundaki 

kadınlarda bu düzey aynı seviyede kalmıştır. 

4. İzleme çalışmasından sonra deney grubundaki kadınların androjenlik 

düzeyinde olan artışta bir geriye gidiş olduğu gözlenmiştir. Kontrol 

grubundaki kadınlarda bir değişiklik söz konusu değildir.  

Bu sonuçlar uygulanan yaratıcı drama programının kadınların cinsiyet 

rolünü androjenlik düzeyinde arttırmada önemli bir rol oynadığını 

göstermektedir. Diğer bir deyişle bu program kadınların androjenlik düzeylerini 

arttıran bir etkiye sahiptir. Ancak bu etki bazı kadınlarda uzun süreli 

olmamıştır.  

Etkinin uzun süreli olmaması, kadınların uygulamalar bittikten sonra 

tekrar kendi yaşam alanlarına dönmesi ve toplumal baskının devam etmesine 

bağlanabilir.  
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Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algısına İlişkin Sonuçlar 

Kadınların cinsiyet rolü algısı düzeyinde meydana gelen değişiklikleri 

belirlemek için uygulanan programın kadınların Toplumsal Cinsiyet Algısı 

ölçeğinden aldıkları puanlara etkisi incelenmiştir.  

Araştıranın Toplumsal Cinsiyet Algısı’na ilişkin sonuçları şu şekildedir. 

1. Grup oturumları başlamadan önce kadınların Toplumsal Cinsiyet Algısı 

orta seviyededir. Kadınlar toplumsal cinsiyet rolü bakımından eğitime 

ve bilgilendirmeye ihtiyaç duymaktadırlar.  

2. Grup oturumları başlamadan önce kadınların Toplumsal Cinsiyet Algısı 

bakımından grup çalışmasına katılan ve katılmayanlar arasında anlamlı 

bir fark bulunmamaktadır. 

3. Grup çalışmasından sonra deney grubundaki kadınların cinsiyet rolü 

algısı düzeylerinde grup çalışması öncesine oranla anlamlı düzeyde 

artışın olduğu anlaşılmaktadır. Kontrol grubunda bu düzey aynı 

seviyede kalmıştır.  

4. İzleme çalışmasından sonra deney grubundaki kadınların cinsiyet rolü 

algısı düzeyindeki artışın devam ettiği anlaşılmaktadır. Kontrol 

grubunda bu düzey aynı seviyede kalmıştır. 

5. Bu araştırmada kullanılmak üzere geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Algısı 

Ölçeği, geçerli ve güvenilir bir ölçektir.  

Bu sonuçlar uygulanan yaratıcı drama programının kadınların cinsiyet 

rolünü algısı üzerinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Diğer bir 

deyişle bu program kadınlara toplumsal cinsiyet bilinci kazandıran bir etkiye 

sahiptir ve bu etki süreklidir.  

Genel Sonuçlar ve Tartı şma 

Kadınları özellikle psikolojik olarak güçlendirme ve toplumsal cinsiyet 

konusunda bilinçlendirme  bağlamında yapılan bu çalışmada olumlu 

sonuçlara ulaşılmıştır. “Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kadınların Özsaygı 

Düzeyini Ve Toplumsal Cinsiyet Bilincini Geliştirme Programı” katılımcılara 

toplumsal cinsiyet  konusunda bilgi kazandırmış ve yeni bir bilinçlenme ve 



 97 

anlayış geliştirilmesini sağlamış ve özsaygı düzeylerini geliştirmiştir. Edinilen 

kazanımlar  katılımcıların başlangıç düzeyiyle ters orantılı olmuştur. 

Toplumsal cinsiyet ve özsaygı konusunda en çok kazanım edinen kadınlar, 

başlangıçta bu konularda düşük seviyede olanlardır. Katılımcıların en büyük 

çoğunluğu kadına karşı şiddet, kendini ifade etme, psikolojik olarak rahatlama 

ve haklarını öğrenmeyi çok önemsemişlerdir. 

Programın katkılarından biri, kadınlara Türkiye toplumunda kadına 

karşı ayırımcılığın, kalıp yargıların varlığını göstermek, korku ve eğitimsizliği  

gidererek, bireysel olarak güçlenmelerini sağlamak olmuştur. Katılımcılar, 

toplumsal cinsiyet kavramları ve kadına karşı ayırımcılığın farkına vardıkları 

gibi, özsaygılarını ve özgüvenlerini arttırıp diğer kadınlarla dayanışma 

konusunda olumlu bir tutum geliştirmişlerdir. 

Ancak, kadınlarla sadece toplum merkezi sınırları içerisinde 

görüşüldüğünden, izleme çalışmasında da sadece ölçme araçlarından 

yararlanıldığından dolayı, eğitim sonrasında kadınların, ailelerinden ve 

çevrelerinden nasıl tepki ile karşılaşdıkları ve yaşamlarında nasıl 

düzenlemeye yaptıkları tam olarak gözlenememiştir.  Kendileri için ve aile, 

akraba komşu toplumsal çevre gibi dış çatışmalara girip girmedikleri 

konusunda ayrıntılı veri elde edilememiştir. İzleme çalışmasında, kadınların 

toplumsal cinsiyet ve özsaygı konusunda kazanımlarını büyük ölçüde devam 

ettirdikleri belirlenmiştir.  Bu eğitim ve sonrasında çevrenin etkilerinden fazla 

etkilenmediklerini göstermektedir. Hatta ailede, kadın erkek ilişkileri ve 

toplumsal cinsiyet kuralları yeniden düzenlendiği, aile ilişkilerinde de bunlara 

paralel değişiklikler meydana geldiği söylenebilir.  

Programı sonunda kadınların kazanımları aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

1. Kadının özsaygısını geliştirmesi ve bunu korumasına yönelik psikolojik 

ve bilişsel değişiklik oluşumu. 

2.  Kadının toplumsal cinsiyet kavramları konusunda bilinçlenmesi. 

3. Kadın erkek ayırımcılığı konusunda bilinçlenme. 

4. Başta ifade özgürlüğü, eğitim ve çalışma hakları olmak üzere kadının 

insan haklarının daha fazla ve etkin kullanım isteğinin artması. 
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5. Kadınlar, çocukların eşitlikçi, kalıp yargılarda uzak yetiştirme 

konusunda bilinçlenme. 

6. Kendi yaşam koşullarını irdelemeye başlama. 

7. Fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddet hakkında bilgi sahibi olma ve 

yenme konusunda bilinçlenme.  

8. Toplumsal alana çıkma ve sorumluluk üstlenme.  

Sonuç olarak kadın cinsiyetine sahip olmak pek çok problemi 

beraberinde getirmektedir. Geleneksel cinsiyet rolleri, kadınlar için olumsuz 

sonuçlar yaratmaktadır. Bu olumsuz sonuçlar, insanların kendilerini 

gerçekleştirmelerine, mutlu olmalarına engel olmaktadır. Mutlu, anlamlı, bir 

yaşam için insanların kendilerini istedikleri gibi biçimlendirmelerine izin 

verilmelidir. Bunun için de özellikle kadınların psikolojik, ekonomik, siyasal ve 

eğitim açısından güçlendirilmeleri gerekmektedir. Kadınların statüsünü 

yükseltmek için sürdürülen mücadelelerde kadın haklarını savunmak, daha iyi 

bir hayat için insan haklarının siyasal, sosyal, hukuksal ve ekonomik 

boyutunda eşitlik arayışını dile getirmek gerekir. Kadının aktif bir konuma 

sahip olarak toplumsal yaşamın her alanında yerini alabilmesi, hem kadınların 

kendine bakışını değiştirmesi, hem de doğumdan toplumsal cinsiyeti 

şekillendiren toplumsal rol kalıplarının ve tutumlarının değişmesiyle olasıdır. 

Bu da  ancak  haklarının bilincinde ve bunları kullanmaya hazır “güçlü” 

kadınların varlığı ile gerçekleştirilebilir. 

Buradaki “güçlü kadın” kavramından kast edilen şunlardır;  birinci 

olarak “bir şeyi yapmada gücü olmak” diye adlandırabiliriz. Bu daha çok 

yaratıcı ve insanları bir şeyler yapmada mukdedir kılan bir güçtür ve 

güçlenmenin bireysel yönünü oluşturur. İnsanların çoğu bir şeyleri kavradığı, 

bir vasıf kazandığı veya bir problemi çözdüğü zaman bu türden bir güç 

deneyimliliği düşünür; güçlü olayı böyle tanımlar. İkinci olarak “bir şeyi 

yapmak için birlikte gücü olma” olarak tanımlanır. Bu tanım insanların biraraya 

geldiklerinde kendilerini topluluğu oluşturan bireylerin toplamından daha 

büyük bir bütünün parçası olarak hissetmeleri bu türden güce tekabül eder. 

Son olarak “bir şeyi yapmak üzere içten gelen bir gücü olma” yani her 

birimizin  içinde olan ve aslen bizi insan kılan, içimizde hissettiğimiz bir tür 
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manevi kuvvet duygusudur. Bu içsel güç duygusu insanın kendini olduğu gibi 

kabul etmesi ve kendisine saygı duyması; dolayısıyla da insanları eşit görüp, 

onlara saygı göstermesi üzerine temellidir. Programın sonuçlarına 

bakıldığında kadınların bu üç düzeyde de “güçlendikleri” söylenebilir.  

Toplumsal cinsiyet eğitimi programı dahilinde yapmamız gereken 

problem çözme, çatışmaları anlaşarak giderme yeteneği geliştirme, 

örgütlülüğü güçlendirme, bireysel ve grup düzeyinde vasıflar edinme ve 

dayanışmayı öğrenme becerilerini arttırma ve bu anlamda güçlü olabilmektir. 

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının oluşturulması ve kadının 

güçlendirilmesi için pek çok adım atılmalıdır. Ancak bunu yaparken kadınları 

sadece pasif bir hedef kitle olarak görme eğiliminden vazgeçilmelidir. 

Benimsenecek yaklaşım, haklar temelinde ve güçlendirici bir yaklaşım 

olmalıdır. Ayrıca, hemen her alanda, yapısal toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine 

ve stratejik gereksinimlere odaklanmadan, sadece kadınların yaşamlarını 

kolaylaştırıcı, gereksinimlerine yanıt arayan ve kısa vadeli sorunlarını 

çözmeye yönelik bir yaklaşımdan kaçınmalıdır. 

Öneriler 

Aşağıda elde edilen bulgulardan yola çıkarak ileride yapılacak 

çalışmalara ışık tutabilecek ve alanda çalışan kişilere yardımcı olabilecek 

önerilere yer verilmiştir. 

1. Bu araştırmanın kadınların toplumsal cinsiyet bilinçliliği hakkında bazı 

ipuçları sunduğu düşünülmektedir. Bu anlamda kadınlar için yapılacak 

toplumsal cinsiyet bilinçlendirmesine yönelik müdahalelerin 

yapılandırılmasında bu çalışmanın katkı sağlayacağı umulmaktadır. 

2. Bu araştırmada toplumsal cinsiyet kavramı kadınların kendi bakış 

açılarıyla ve yaşantıları ile anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu anlamda, 

öznesini kadınların oluşturduğu araştırmalara gereksinim olduğu 

söylenebilir. Araştırmalarda kadınların toplumsal cinsiyet ve özsaygı 

düzeylerini etkileyen etmenler konusunda betimsel bir yöntem 

izlenmelidir.  
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3. Geçerlilik ve güvenirliği test edilen toplumsal cinsiyet algısı ölçeği 

başka çalışmalarda kullanılabilir. Bu tür çalışmalar, ölçeğin daha 

kullanışlı hale gelmesi için bilgi birikimi sağlayacaktır.  

4. Kadınlara yapılacak güçlendirme çalışmalarının daha etkili olabilmesi 

için uzun süreli çalışmaların yapılmasının önemli olduğu 

düşünülmektedir.  

5. Eğitim programının uygulandığı grubun sayısı araştırmalarda ve 

yaratıcı drama çalışmalarında önem taşımaktadır.  Yaratıcı drama 

çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi, grup içindeki 

etkileşimin daha fazla olabilmesi ve gruptan ayrılmalar nedeniyle 

yaşanan olumsuzluklardan daha az etkilenilmesi amacıyla üye sayısına 

ve devam durumlarına özen gösterilmelidir. 

6. SHÇEK kurumlarında yaratıcı drama kullanılması bireylerin bireysel 

olarak kendilerini geliştirmelerinde yararlanılacak önemli ve çok etkili 

bir eğitim yöntemidir. Bunun için toplum merkezlerinde yaratıcı drama 

çalışmalarına daha çok yer verilmelidir. Yaratıcı drama yöntemiyle 

eğitimlere daha çok kadının katılabileceği, toplum merkezlerinde 

çalışan meslek elemanları tarafından da göz önünde tutulmalıdır. 

7. Uygulanan yaratıcı drama yöntemiyle özsaygı geliştirme ve toplumsal 

cinsiyet bilinci geliştirme programı bir nevi önleyici, geliştirici ve 

rehberlik çalışmalarını destekleyici niteliktedir, bu nedenle de toplum 

merkezlerinde görev yapan meslek elemanlarının yükünü azaltmada 

etkili olabilir.  

8. Uygulanan program önleyici ve bilinçlendirici bir çalışmadır. Bunun için 

benzer çalışmalar ilköğretim, lise,  üniversite, çalışan kadınlar ve farklı 

sosyoekonomik seviyedeki tüm kadınlar üzerinde yapılabilir. Ayrıca 

toplumsal cinsiyet bilinci geliştirmeye yönelik verilen eğitimler yalnızca 

kadınlara değil erkeklere yönelik de verilmelidir.  
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Uygulanan Program 

Programın Adı: Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kadınların Özsaygı 

Düzeyini ve Toplumsal Cinsiyet Bilincini Geliştirme Programı  

Genel Amaç: Kadınların özsaygı düzeyini arttırmak ve toplumsal 

cinsiyet bilincini geliştirmek.  

Genel Hedefler:  

1. Kadınlar toplumsal cinsiyet hakkında bilgi sahibi olurlar. 

2. Cinsiyet rollerinin farkına varırlar. 

3. Kendilerini daha iyi tanırlar. 

4. Kendileri hakkında farklı bakış açısı kazanırlar.  

5. Kişiler arası iletişim becerileri gelişir.   

6. Kendilerine güven duyarlar. 

7. Olumlu bir grup ortamı oluştururlar.  

8. Kadın sorunları hakkında bilgi sahibi olurlar.  

Yaş Düzeyi: 18 yaş ve üstü 

Uygulanan Kişiler: Çağdaş Kadın ve Gençlik Merkezi ile Mamak 

Belediyesi Toplum Merkezi’nden hizmet alan kadınlar.  

Uygulamanın Yapıldığı Yer: Çağdaş Kadın Vakfı 75. Yıl Toplum 

Merkezi, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Mamak Belediyesi 

Toplum Merkezi 

Oturum Sayısı: 12  

Oturum Süresi: 130–190 dakika arası 
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Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kadınların Özsaygı Düzeyi Ve 

Toplumsal Cinsiyet Bilincini Geliştirme Programı Oturumları 

1. Oturum 

Tanışma, Grupla İletişim Etkileşim 

Amaçlar:  

1. Gruba kendini tanıtma. 

2. Grubun diğer üyelerini tanıma, tanışma. 

3. Grup kurallarını kararlaştırma. 

4. Grubun genel amacını belirleme.  

5. Grup bilincini ve dinamiğinin oluşturulmasını sağlama. 

6. Ön test uygulamalarının yapılması. 

7. Grubun Süreç hakkında bilgi sahibi olmasını sağlama. 

8. Yaratıcı dramaya süreci hakkında bilgi sahibi olma. 

Yöntem: Yaratıcı drama, oyun, bilgilendirme, soru cevap, grup 

tartışması. 

Kullanılan Araçlar: Bem Cinsiyet Rolü Envanteri, Coopersmith 

Özsaygı Ölçeği, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği, grup kuralları listesi, grup 

sözleşmesi, Beş adet tenis topu,  bir rulo tuvalet kâğıdı, renkli A4 kâğıtlar, 

renkli el işi kâğıtları 

Katılımcı Sayısı: ÇKGV 15, MBTM 8 

Süre: ÇKGV 180, MBTM 150 

Yapılan Etkinlikler:  

• Isınma: Göz Teması  

• Oyunlar: Beş Top, Top ve İsmim, Ele Vurma, Kim Nerede?   

Soğan-Sarımsak  

• Etkinlik: Görüşme  

• Grup Kurallarının Belirlenmesi  



103 

 

 

• Grup Sözleşmesinin Yapılması  

• Etkinlik: “Davut Efendi Doktorda”  

• Canlandırma: Doğaçlamaya Hazırlık  

• Canlandırma: İsmim Nasıl Kondu 

• Etkinlik: Peçete 

• Rahatlama: Şişedeki Ben 

• Genel Değerlendirme 

 

Süreç 

Isınma/ Hazırlık 

Lider kendini tanıtır. 

Ön testler yapılır.  

Çalışma hakkında bilgi verir. 

Üyelere eklemek istedikleri konular sorulur.  

Isınma: Göz Teması 

Amaç: Katılımcıların kendilerini iyi hissetmelerini, değerli olduklarını 

farketmelerini, eğlenmelerini ve birbirini tanımalarını sağlamak.  

Lider katılımcılara şu yönergeyi veriri: “Mekânda sessizce yürüyün. Hiç 

kimseyse konuşmayın ve temas kurmayın. Şimdi yavaş yavaş birbirinize 

bakın. Göz teması kurun. Birbiriniz gözlerinizle, başınızla, gülümseyerek, 

eğilerek vb. selamlayın.  Sonra herkese merhaba deyin”.  

Oyun: Beş Top  

Amaç: Diğer katılımcılarla iletişime geçme, göz teması kurma, dikkat, 

konsantrasyon sağlama. 

Çember olunur. Katılımcılar birbirine bakar. Lider önce bir top çıkartır. 

Birisine bakar ve topu ona atar. O kişi bir başkasına bakar ve topu ona atar. 
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Katılımcıların aralarında bağ kurmaları gerekir. Göz teması kurmadıkları kişiye 

topu atmamalılar. Toplar hızla el değiştirsin. Gözle iletişimi kaybetmemek 

önemli. Göz göze iletişim kurmayana topu vermemek gerekir. 

Oyun: Top ve İsmim 

Amaç: Tanışma, diğer katılımcılarla iletişime geçme. 

Katılımcılardan çember oluşturmaları istenir. Lider elindeki bir adet 

tenis topunu göz göze geldiği kişiye atarak “adını” söyler. Topu alan kişi göz 

göze geldiği bir başka kişiye topu atarak “kendi adını” söyler. Ancak topu 

atacak ve topu tutacak kişilerin mutlaka göz göze bakmaları şarttır. Bu kuralı 

oyunu yöneten kişi oyuna başlamadan önce açıklar. Oyunda top atma/top 

tutma, ad söyleme ve göz göze bakmaktan başka bir eylem yapılmaz ve 

konuşulmaz. Bu oyunun 1. aşaması giderek hızlandırılır. Daha sonra lider 

oyunun 2. aşamasına geçer. 2. aşamada topu atan kişi, topu attığı kişinin 

adını söyler.  

Oyun: Ele Vurma  

Amaç: Tanışma, diğer katılımcılarla iletişime geçme 

Lider sağ elini havaya kaldırır. Kendi ismini söyleye söyleye 

karşısındaki bir katılımcıya koşar, havada onun eline vurur. Eline vurduğu kişi 

bir başkasına kendi ismini söyleye söyleye gider. Herkes aynı hareketi 

tekrarlar. 

Lider karşısındaki bir kişiye koşarak, onun ismini söyleye söyleye gider 

ve havada eline vurur. O kişi de başkasının ismini söyleye söyleye gider ve 

eline vurur.  Herkesin eline vuruluncuya kadar oyun devam eder.  

Oyun: Kim Nerede? 

Amaç: Tanışma, diğer katılımcılarla iletişime geçme 

Lider çemberin ortasına gelir “Hüseyin burada,  ............... nerede” der. 

İsmi söylenen katılımcı ortaya gelir, O da kendi ismini söyler arkasından bir 
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başkasının ismini söyler. Herkesin ismi söyleninceye kadar çalışma devam 

eder.  

Oyun: Soğan-Sarımsak 

Amaç: Tanışma, dikkat, diğer katılımcılarla iletişime geçme, eğlenme 

Katılımcılardan çember şeklinde ayakta durmaları istenir. Ortada bir 

ebe vardır. Önce herkes solundaki ve sağındaki kişilere ismini sorar. Daha 

sonra ortadaki ebe, birine işaret ederek “soğan” ya da “sarımsak” der. İşaret 

ettiği kişi, ebe “soğan” derse solundaki kişinin, “sarımsak” derse sağındaki 

kişinin en fazla 3 saniye içinde ismini söylemek zorundadır. Eğer sorulan ismi 

doğru olarak söylerse, ebe bir başka kişiye aynı şekilde soğan ya da sarımsak 

diye sorar. Eğer sorulan kişi ismi doğru olarak söyleyemezse, bu durumda 

ebe o olur ve önceki ebe onun yerine geçer.  

Etkinlik: Görüşme 

Amaç: Grup üyelerini ayrıntılı tanıma ve tanıtma. 

İkili grup oluşturulur: Her bir çifti oluşturan iki kişiden biri diğerine "Ne 

yapmak istersin? Neyi en iyi yaparsın? Güçlü noktaların nelerdir? Kendin 

hakkında neyi seviyorsun?" soruları sorarak görüşme yapar. Grup tekrar bir 

araya gelir ve her bir çift diğerini gruba tanıtır ve eşinin neyi iyi yaptığını, neyi 

yapmayı sevdiğini, kendinde sevdiği özellikleri gruba açıklar. Tanıtmayı 

ayakta alkışlama takip eder. Grupta bulunan her kadın gruba tanıtılır ve grup 

herkesi ayakta alkışlar. 

Ara Değerlendirme 

• Arkadaşını tanıtırken neler hissettin? 

• Arkadaşın seni tanıtırken neler hissettin? 

• Tanışma sürecindeki duyguların nelerdi? 

• Etkinlikler sırasında zorlandığınız anlar oldu mu? 
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Grup Kurallarının Belirlenmesi 

İlk oturumun bu aşamasında grupta birlikte işbirliği içinde çalışmak için 

tüm katılımcılarla benimsenecek kurallar belirlenir. Bu amaçla öncelikle lider 

tarafından grubun genel amaçları açıklanır. Toplanma koşulları ve süreleri 

kararlaştırılır. Açıklanan grup amacına paralel olarak, bu amaçlara 

ulaşmamızı kolaylaştıracak kuralların neler olabileceği gruba sorulur ve 

üyelerin ifadeleri ile grup kuralları oluşturulur. Oluşturulan kurallar yazılı hale 

dönüştürülerek her üyeye yazılı olarak verilir. Grup üyelerince kararlaştırılan 

ve oturumlar boyunca uyulan kurallar, Ek.1 de verilmiştir. 

Grup Sözleşmesinin Yapılması  

Liderin ve katılımcıların arasında yazılı bir sözleşme ve grup kurallarına 

tam uymak için grupla bir sözleşme imzalanır. Grup sözleşmesi Ek.2 de 

verilmiştir.  

Etkinlik: “Davut Efendi Doktorda” 

Amaç: Katılımcıların dikkatini programın genel amacına çekmek. 

Lider “Davut Efendi Doktorda” adlı hikâyeyi gruba dağıtır (Ek.3) ve 

okumalarını sağlar.  

Ara Değerlendirme 

• Bu paragraf size ne çağrıştırıyor?  

• Hikâye ne anlatıyor? 

Canlandırma: Doğaçlamaya Hazırlık 

Amaç: Grubu doğaçlamalara hazırlamak. 

İlk kez doğaçlama yapan bir grupla çalışılıyorsa, grubu çalışmalara 

hazırlamak için ilk olarak rol oyunları ile başlamak gerekir. 

 

 



107 

 

 

1. Aşama 

İkili olarak A ve B ikili grup olunur. Lider üç kelimelik bir konuşma 

gerçekleştireceklerini söyler.  

A: Geldin mi?   B: Geldim   A: İyi.  

A: Saçların ne güzel.   B: Öyle mi?  A: Evet. 

A: En sevdiğin yer neresi  B: Marmaris        A: Güzelmiş                   

2. Aşama. 

Lider “Şimdi aynı konuşmalara tonlama katın” der. 

3. Aşama 

Lider, şimdi bu konuşmamıza bir çatışma ekleyeceğiz ve konuşmayı 

devam ettireceğiz. Bu Süreçte kişilik özellikleri, sorunun ne olduğu, mevcut 

durum gibi bilgiler aktarılacak.  

4. Aşama 

Lider, ben sizi durdurduğum andaki son cümle üzerinden bir yandaki 

çift devam ediyor, bir önceki çiftin son cümlesi ne ise o cümle ile başlamak 

üzere kendi konusuna bağlıyor. Bu çalışma Kadir Çevik Atölyesinden 

alınmıştır (Çevik, 2007). 

Canlandırma: Alıcı-Satıcı 

Amaç: Grubu doğaçlamalara hazırlamak. 

İkili gruplar oluşturulur. İç içe çember olmaları istenir. İçerideki kişiler bir 

yerden bir hizmet ya da ürün almıştır. Ama bundan memnun kalmamıştır. 

Dışarıdaki çemberdekiler o yerin sorumlusudur. Söze içerdekiler başlar ve 

doğaçlama o şekilde devam eder.  
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Canlandırma: İsmim Nasıl Kondu 

Amaç: Bize özgü, bizi tanımlayan ismimizin anlamı, toplumsal cinsiyet 

rolümüze etkisini ve doğar doğmaz erkek ve kız çocuklar olarak ayrıma 

tutulduğumuzu görmek için “İsmim Nasıl Kondu” canlandırması yapılmıştır.  

Herkesin isimlerinin anlamlarını düşünmeleri istenir. Adlarının kimin 

koyduğunu, niçin koyduğunu, nasıl koyulduğu düşünmeleri istenir.  

Gruplar oluşturulur. İsimler grup içersinde paylaşılır (anlamları, kimin 

koyduğu, nasıl konulduğu vb.) Gruptan birisinin isminin anlamı seçilir (istekli 

olan). İsmin konulmasını canlandırmaları istenir. 

Ara Değerlendirme 

• İsminizin anlamı nedir? 

• İsminiz anlamı size neleri çağrıştırıyor? 

• Kadın isimleriyle erkek isimleri arasında ne tür farklılıklar vardır? 

Etkinlik: Peçete 

Amaç: Kendi hakkında olumlu geri bildirim verme 

Bir rulo tuvalet kâğıdından üyeler istedikleri kadar alır. Aldığı her bir 

parçayı kopartıp atar ve atarken kendisi hakkında olumlu bir geri bildirim verir.  

Rahatlama: Şişedeki Ben 

Derin nefes alın... Verin... Çember olun... El ele tutuşun... Geriye doğru 

gidin… Elleri bırakın... Nefes alın... Verin... Bulunduğunuz yere uzanın... 

Birbirinize değmeden ellerinizi ve bacaklarınızı açın... Bir kedi gibi gerinin... 

En rahat olduğunuz pozisyonu alın… Gözlerinizi  kapatın… 

(Müzik açılır) Şimdi rahat bir ortamdasınız... Korkmayın... Küçük bir 

şişenin içinde ortamınızı yaratmışsınız... Sizi, çok eskiden birileri buraya 

kapatmış ve denize atmış... Dalgalarla birlikte bir oraya, bir buraya 

savruluyorsunuz... Çok rahatsınız, burası sizin mekânınız... Dalgalar 

bulunduğunuz şişeyi kıyıya doğru sürüklemeye başladı... Sürükledi... 
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Sürükledi... Şimdi kumsaldasınız... Biri geldi, şişenin tıpasını açtı ve sizi 

kurtardı... Çok uzun zamandır buradasınız her yanınız uyuşmuş... Yavaş 

yavaş nefes almaya devam ediniz... Şişeden yavaş yavaş çıkınız... Önce 

başınızı... Omuzlarınızı... Kollarınızı... Gövdenizi... En son bacaklarınızı 

şişeden çıkarıyorsunuz... Yavaş yavaş sallanmaya başlıyorsunuz... Havadaki 

güzel kokuları hissediyorsunuz... Artık özgürsünüz... İstediğiniz yere 

gidebilirsiniz... Şimdi yavaş yavaş kendi bulunduğumuz mekâna geri 

dönelim... Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz... 

Genel Değerlendirme 

Lider günün değerlendirmesi amacıyla, isteyen üyelerin duygularını 

paylaşmasını ister.  

• Oturum boyunca neler hissettiniz? 

• Ne bekliyordunuz, ne buldunuz? 

 

 

 

  

 

     

ÇKVD’deki kadınları ölçekleri doldururken bir fotoğraf.  
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2. Oturum 

Kendini Tanıma, Güven 

Amaçlar: 

1. Kendini tanıma. 

2. Kişilik özelliklerinin farkına varma.  

3. Diğerleriyle ortak ve farklı yönlerinin farkına varma. 

4. Güçlü ve güçsüz yönlerinin farkına varma. 

5. Kendine ve gruba güven duyma. 

6. Gruba uyum sağlama. 

7. Dikkat toplanma. 

8. Grup içi dinamiklerin pekiştirilmesi. 

Yöntem: Yaratıcı drama, oyun, sözel anlatım, grup tartışması.  

Kullanılan Araçlar: Küçük kâğıtlara yazılmış ikişer adet sayı takımı.  

“Ben ve Eşyalarım” formu. Değişik kadın fotoğrafları.  

Katılımcı Sayısı: ÇKGV 17, MBTM 13 

Süre: ÇKGV 160 dk. MBTM 170 dk. 

Yapılan Etkinlikler:  

• Isınma: Bedeni Açma  

• Tanışma:  Üç Parma, İsmim ve Sayılar,  Omuz Omuza  

• Oyun: A’yı Kovala B’den Kaç,  Merhaba İnci Hanım  

•  Etkinlik: Aslan Yıkama  

• Etkinlik: Benim Elim  

• Etkinlik: Ben ve Eşyalarım  

• Canlandırma: Kadın-Koca  

• Canlandırma: Kadın Fotoğrafları  

• Rahatlama: Balonda Yolculuk 

• Genel Değerlendirme  
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Süreç 

Isınma/ Hazırlık 

Isınma: Bedeni Açma 

Amaç: Bedensel ısınma, rahatlama, birbirine dokunma.  

Lider aşağıdaki yönergeyi verir.  

“Çember olun… Ben elimi yukarı kaldırdığında nefes alın, indirdiğimde 

verin… Birkaç kez tekrarlanır… Elma toplar gibi parmaklarınızın ucunda 

yükselin... Bu şekilde nefes alın… Bedeninizi belden sarkıtarak kollarınızı yere 

doğru salıp eğilin… Bu durumda nefes verin… Bu hareketi birkaç kez 

tekrarlayın”.  

Sağa dönün… Önünüzdeki kişinin sırtına masaj yapın… Rüzgâr eser 

gibi avuç içleriyle… Yağmur yağıyor gibi parmak uçlarıyla… Dolu yağıyor gibi 

parmak ucumuzla daha sert… Kar yağıyor gibi daha yumuşak… Güneşte 

meltem eser gibi hafif hareketlerle… şimdi ters dönün aynı hareketleri 

tekrarlayın. 

Parmak uçlarınızı yanınızdakinin sırtından yukarıdan aşağıya doğru tek 

harekette kaydırınız, arkadaşınız sizin parmak uçlarınızı hissetsin… Ardından 

hızlı bir biçimde ortaya doğru bir adım atın… Hep birlikte ellerinizi ortada 

birleştirin… Bu hareketi birkaç kez tekrar edin… 

Oyun: Üç parmak 

Amaç: Tanışma, ısınma, iletişime geçme. 

Tüm oyuncular üç parmaklarını havaya kaldırırlar. İşaret parmağı 

“isim”, orta parmak “çocuk sayısı” ve yüzük parmağı da “nerede oturduğunu” 

temsil eder. Oyuncular odanın içerisinde yürümeye başlarlar ve karşılaştıkları 

herkesin parmaklarına kendininkileri değdirerek sırayla parmakların temsil 

ettiklerini söylerler. Amaç belirli süre içerisinde en çok kişiyle karşılaşmaktır. 
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Oyun: İsmim ve Sayılar 

Amaç: Tanışma, iletişime geçme, dikkat becerisi geliştirme.  

Grup bölünerek iki grup oluşturulur. Lider küçük kâğıtlara yazılmış 

sayıları karşılıklı dağıtır (her iki grupta aynı sayılardan olur). Lider karşılıklı 

sayı söyler örneğin 3–3, 5–5, sayısı söylenen bir adım öne çıkar ve diğer 

kişinin adını söyler.  Karşısındakinin ismini ilk olarak söyleyen kazanır ve 

kaybedeni kendi grubuna dahil eder. Amaç bir grubun diğer grubun tamamını 

kendi tarafına geçirmesidir Oyunun sonunda hangi grupta fazla sayıda kişi 

varsa oyunu kazanmış olur.   

Oyun: Omuz Omuza 

Amaç: Isınma, konsantrasyon, iletişime geçme, eğlenme. 

İkili eş olunur (A-B). Eşler omuzlarını birbirine değdirirler. A’lar 

mekânda yürür, B’ler onlardan omuz bağını kaybetmemeye çalışarak onları 

takip eder. A’lar B’leri ani hareketlerle şaşırtmaya çalışır.  

Oyun: A’yı Kovala B’den Kaç  

Amaç: Isınma, konsantrasyon, iletişime geçme, eğlenme, dikkatinin 

toparlanması ve grup içi dinamiklerin pekiştirilmesi. 

Katılımcılar ayakta dururlar. Lider her katılımcıdan grup içinden bir 

insanı düşünmesini ve onu A olarak adlandırmasını ister. Aynı şekilde ikinci 

bir insan düşünmesini ve onu da B olarak adlandırmasını ister. Katılımcılar 

düşündükleri insanı birbirleriyle paylaşmazlar. Her katılımcının amacı A olarak 

düşündüğü kişinin olabildiğince yakınında dururken B olarak düşündüğü 

kişiden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmaktır. Bazı insanların ortak 

seçimlerinin olması, bir katılımcının B olarak seçtiği birinin kendisini A olarak 

seçmiş olması ve katılımcıların çalışma salonunun ortasında birbirlerini 

kovalaması oyunu daha da eğlenceli hale getirecektir.  
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Oyun: Merhaba İnci Hanım 

Amaç: Tanışma, hızlı hareket etme, rekabet duygusu yaşama, birlikte 

hareket etme, eğlenme. 

Çember olunur. El ele tutuşulur. İki kişi dışarıda kalır ve çemberin 

çevresinde dolaşmaya başlar. Dışarıda kalan kişiler başka iki kişinin kişinin 

eline yavaşça dokunur. Dokunulan kişilerle ters istikamette koşmaya başlarlar. 

Karşılaştıklarında “merhaba İnci Hanım nasılsın İnci Hanım “ derler. Sonra 

koşmaya devam ederler. Boşluğa ilk gelen ikili kazanır.  Diğer ikili devam 

eder.  

Ara Değerlendirme 

• Geçen haftadan unuttuğunuz isimler var mıydı? 

• Yeni üyeler etkinlikleri nasıl buldu? 

• Oynadığımız oyunların özellikleri nelerdi? 

Etkinlik: Aslan Yıkama 

Amaç: Dokunma ve bedenin farkında olma, katılımcıların birbirine 

yakınlaşması.  

 İkili eş olunur. Birisi aslan diğeri yıkayıcısı olur ve aslanı yıkar. Rol 

değiştirilir.  Neler yaşandığı paylaşılır (Voltan-Acar, 1999). 

Ara Değerlendirme 

• Bir başkasına dokunmak nasıl bir duygu? 

• Bir başkasının size dokunması nasıl bir duygu? 

Etkinlik: Benim Elim 

Amaç: Kendi özelliklerini daha eğlenceli, renkli şekilde fark etmelerini 

ve ifade etmelerini sağlamak.  

Lider katılımcılara birer A4 kâğıdı verir. Kâğıdın üstüne bir elini koyarak 

çizmeleri istenir. Lider daha sonra bir parmak boyutunda kesilmiş değişik 

renkte kâğıtları ve yapıştırıcı dağıtır. Ellerini çizdikleri kâğıda her parmağa bir 
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tane gelecek şekilde istedikleri renkte kâğıtları yapıştırmaları istenir. Daha 

sonra her renkli parmağın üstüne kendisiyle ilgili olumlu bir özellik yazmaları 

istenir. 

 

 

 

 

 

 

Benim elim etkinliğinden örnekler.  

Ara Değerlendirme 

• Kendiniz hakkında bir şeyler yazarken zorlandınız mı? 

• Kendinizle ilgili özellikleri nasıl tarif edersiniz? 

Etkinlik: Ben ve Eşyalarım 

Amaç: Katılımcıların kendi özelliklerinin farkına varmasına sağlamak. 

İhtiyaçların, ilgilerin farkına varılması. 

Katılımcılara Ben ve Eşyalarım formu dağıtılır (Ek.5). Bu eşyaların 

kendisi hakkında neler söyleyebileceğini forma yazmaları istenir. 

Ara Değerlendirme: 

• Eşyaların dilinden kendinizi nasıl ifade edebildiniz? 

Canlandırma: Kadın-Koca 

Amaç: Kadınların karı-koca ilişkilerini, nasıl bir iletişim tarzı ortaya 

koyduklarını, eşler arasındaki belli toplumsal cinsiyet rollerini görmek için 

planlanmıştır.  
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1. Karı-koca büyük bir markette alışveriş yaparlar.  

Kadının amacı: Markette çok büyük bir ucuzluk vardır ve siz iki aylık 

alışveriş yapmak için eşinizi ikna etmeye çalışıyorsunuz.  

Erkeğin amacı: Ellerindeki listenin yeterli olacağını ve karısını liste 

dışında bir şey almamak için ikna etmeye çalışır. 

2. Kadın evdedir, kocası işten döner. 

Kadının amacı: Siz evli bir kadınsınız, çalışmıyorsunuz. Eşiniz akşam 

eve döner. Bir yandan yemek masasını hazırlarken, bir yandan da kocasına 

serzenişte bulunuyorsunuz; “Yemek, çamaşır, temizlik, dikiş, alışveriş, 

çocuklar… Bütün gün tek başıma koşturuyorum; yine de yetişemiyorum. 

Kendime ayıracak beş dakikam bile yok” der ve ardından “şehre bir gösteri 

geldiğini ve gitmeyi çok istediğinizi, bugün gösterinin son günü olduğunu ve 

komşunun da çocuklarına bir akşamlığına bakabileceğini” söylüyorsunuz.  

Erkeğin amacı: Siz evli ve çalışan bir eşiniz. Eve yorgun argın 

gelmişsiniz. Patronunuz sizden yarına yetiştirmesi gereken çok önemli bir 

rapor istemiştir. Bütün gün raporla uğraşmış ama önemli bir bölümünü henüz 

bitirememişsiniz.  Sabaha kadar çalışıp raporun bitirilmesi gerekmektedir.  

Ara Değerlendirme 

• Ailenizde ne tür sorunlar yaşarsınız? 

• Canlandırmalarda size tanıdık gelen yerler var mıydı? 

Canlandırma: Kadın Fotoğrafları 

Amaç: Katılımcıların kendilerini fotoğraflardaki kadınlarla 

özdeştirmelerini böylelikle kendi içinde olanları yansıtmalarını sağlamak. 

Gruplar oluşturulur. Her gruba farklı bir fotoğraf verilir.  Fotoğraftaki 

kadının nereye baktığı, kim? ne düşündüğü, ne istediği, konusunda bir 

canlandırma yapmaları istenir. 
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Ara Değerlendirme 

• Fotoğraftaki kadınlarla ortak noktalarınız var mı? 

• Canlandırmalarda neler düşündünüz, hissettiniz? 

• Canlandırmalarda sizin hayatınıza benzer yerler var mıydı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canlandırmada kullanılan fotoğraflardan örnekler.  

Rahatlama: Balonda Yolculuk 

Lider aşağıdaki yönergeyi verir.  

“İstediğiniz, sevdiğiniz bir renkte bir balon düşünün. Bu balonu yavaş 

yavaş şişiriyorsunuz. Balonunuz kocaman oldu ve sizi gökyüzüne 

kaldırabilecek kadar büyüdü. Bu balona bir sepet bağladınız ve içine bindiniz. 

Şimdi gökyüzüne yavaş yavaş yükseliyorsunuz. İnsanlar, evler, küçücük kaldı. 

Yemyeşil dağların, rengârenk çiçeklerin bulunduğu dağlardan, kırlardan 
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bayırlardan geçiyorsun.  Bulutların arasından geçiyorsunuz. Gökyüzünde 

güneşe yaklaştığınızı hissedin. Güneşin ışıkları yüzüne vuruyor. Sımsıcak 

seni ısıttı. Yanından diğer balonlarıyla yanından geçiyor. Onlara el salla. Bu 

balon seni istediğin yere götürecek. Çok sevdiğin, huzur bulduğun bir yer 

düşün ve balonunla oraya git. Yanında kim var? Ne yapıyorsun? Burası 

neresi?  Düşün.  Balonuna tekrar bin ve yavaş yavaş geçtiğin yerlerden geri 

dön. Balonunu merkezin çatısına indir. Çalışma mekânına geri dön. Gözlerini 

aç ve kapat. Hazır olan sağına dönerek gözlerini açıp oturabilir”.  

Genel Değerlendirme 

Değerlendirme bir yüzük elden ele yüzük geçirilerek yapılmıştır. Lider 

“bu bir Kızılderili geleneğidir. Yüzük kimdeyse sadece konuşma hakkı 

ondadır. Siz konuştuktan sonra yüzüğü arkadaşınıza veriniz. Yüzüğü verirken 

sol tarafınızdan ve gözüne bakarak veriniz” diyerek açıklamada bulunur. 

Böylelikle her katılımcı oturumla ilgili duygu ve düşüncesini belirtme fırsatı 

bulur.   
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3. Oturum 

İletişim Becerileri 

Amaçlar: 

1. Olumlu iletişim becerileri kazanma. 

2. İletişimde beden dilinin önemini fark etme. 

3. Etkili dinleme becerileri geliştirme. 

4. Grup karşısında rahat ve doğal davranma.  

5. Çatışma çözme sürecini geliştirme. 

6. Kendini ifade etme. 

7. Empati becerisi geliştirir. 

Yöntem: Yaratıcı drama, oyun, bilgilendirme, soru cevap, grup 

tartışması. 

Kullanılan Araçlar: Dört renkten oluşmuş amblem, katılımcı sayısı 

kadar kalem ve kâğıt.  

Katılımcı Sayısı: ÇKGV16, MBTM 13 

Süre: ÇKGV 140, MBTM 170 

Yapılan Etkinlikler:  

• Isınma: Vücudu Fırça Gibi Kullanma  

• Oyunlar: Meyve Sepeti, İskele Sancak, Bağlantı 

• Ara Değerlendirme  

• Etkinlik: Amblem  

• Etkinlik: Ayna Çalışması  

• Etkinlik: Gözü Kapalı Güven Çalışması  

• Etkinlik: Dokunmatik Robot  

•  Etkinlik: Sırt Sırta Resim Yapma  

• Canlandırma: Evet- Hayır  

•  Oyun: Kulaktan Kulağa  

• Canlandırma: Kişiler Arası Çatışma  



119 

 

 

• Rahatlama: Selam  

• Genel Değerlendirme  

 

Süreç 

Isınma/ Hazırlık 

Isınma: Vücudu Fırça Gibi Kullanma 

Amaç: Isınma, vücudunu kullanma.  

Önümüzde bir resim tuvali var. Onu şimdi vücudumuzla istediğimiz gibi, 

istediğimiz renklerde boyuyoruz. Başımızla… …Yüzümüzle… Burnumuzla… 

Çenemizle… Sağ omzumuzla… Sol omzumuzla… Sağ dirseğimizle… Sol 

dirseğimizle… Sırtımızla… Sağ elimizle… Sol elimizle… Kalçamızla… Sağ 

bacak dizimizle… Sol bacak dizimizle… Sağ ayağımızla… Sol ayağımızla… 

Resminizi karşınız alın… İyice inceleyin… Son düzenlemeleri yapın… Sonra 

onu alın özenle bir kenara yerleştirin. 

Oyun: Meyve Sepeti  

Amaç: Isınma, eğlenme, rekabet etme, dikkat, konsantrasyon. 

Katılımcıların dikkatinin toparlanması ve grup içi dinamiklerin pekiştirilmesi. 

Üç ya da dört çeşit meyve ismi belirlenir. Herkese sırayla bir meyve 

olur. Çember şeklinde ayaklarının altında minder olacak şekilde durulur. Bir  

ebe seçilir. Lider iki tane meyve ismi söyleyince onlar yer değiştirir. Lider 

meyve sepeti dediğinde herkes yer değiştirir. Ebe de boş minderi kapmaya 

çalışır. Açıkta kalan ebe olur  

Oyun: İskele Sancak 

Amaç: Isınma, eğlenme, dikkat, konsantrasyon.  

Bir gemide yolculuk yapan yolcular denizde çıkan fırtınaya karşı, gemiyi 

dengede tutmaya çalışır. Bunun için sürekli iskeleye, güverteye ve sancağa 
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koşar, eğer geç kalan ve şaşıran olursa denize düşüp oyun dışı kalır. Lider 

tempolu bir müzik eşliğinde iskele, sancak, güverte diyerek yönerge verir. 

Oyun: Bağlantı 

Amaç: Grupla ortak özelliklerinin olduğunu görme, farkındalık, 

birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamak. 

Gruptan bir kişi bir özelliğini söyler. Sonra kendisiyle aynı özelliğe sahip 

bir kişiyi söyler, örneğin ben Ali benim gözlüklerim var Ayşe’ ninde var. Ayşe 

Ali’nin elini tutar. Kendisine ait bir özelliği söyler sonra kendisiyle aynı özelliğe 

sahip birinin ismini söyler. Bu şekilde herkes birbirine bağlanıncaya kadar 

devam eder.  

Ara Değerlendirme 

• Grubun ortak özellikleri nelerdir? 

Etkinlik: Amblem 

Amaç: Katılımcıların kendilerinin farklı yönlerini, olumlu taraflarını 

ortaya çıkarmak, ihtiyaçlarının farkına varma. 

Herkese daire şeklinde kesilmiş, farklı renklerle dört parçaya ayrılmış 

“amblem” (Ek.6) dağıtılır. Bunun kırmızıya olanına hayatımda olan özel ve 

önemli insanları, sarıya kendine ait özel becerilerini, maviye onlara ait olan 

özel yerleri, hayatındaki önemli anları ve başarıları yazmaları istenir. 

Ara Değerlendirme 

• Kendinizi nasıl tanıttınız? 

• Kendinize ait şeyleri yazmakta zorlandınız mı? 

• Çevremizden güç alabileceğimiz kaynaklarımız nelerdir? 
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Etkinlik: Ayna Çalışması 

Amaç: Katılımcıların birbirine uyum sağlaması, farkındalık kazanma, 

gözle iletişim kurma 

İkili eş olunur (A-B). A’lar yöneten B’ler yönetilen olur.  A’lar ellerini 

B’lerin yüzüne yaklaşık bir karış mesafede tutarak çok yavaş hareketlerle 

onları yönetir. Rol değiştirilir. Dörtlü, altılı, sekizli gruplarla ve tüm grubun aynı 

anda hem yöneten hem yönetilen oluşturacak düzende çalışmaya devam 

edilir.  

 

 

 

                                                                 MBTM’den bir görüntü. 

Ara Değerlendirme 

• Uyum gösterebildiniz mi? 

• Yönetmek mi kolay yönetilmek mi? 

Etkinlik: Gözü Kapalı Güven Çalışması 

Amaç: Katılımcıların kendisine, grup üyelerine ve mekâna güven 

geliştirmelerini sağlamak. 

İkili eş olunur (A-B). B’ler gözünü kapatır. A’lar B’leri sağ eliyle 

omzundan diğeriyle elinden tutarak mekânda gezdirir. Rol değiştirilir.  

2. aşamada sözel yönergelerle gezdirir.  

3. aşamada kolundan tutarak gezdirir.  

    ÇKGV’de Güven Yürüyüşünden Bir Görüntü                                                                                                                                
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Etkinlik: Dokunmatik Robot 

Amaç: Katılımcıların kendisine, grup üyelerine ve mekâna güven 

geliştirmelerini sağlamak,  

İkili eş olunur (A-B). B’ler gözünü kapatır.  A’lar yönlendirici B’ler robot 

olur. A’lar B’leri sırtından dokunarak hiç kimseye çarptırmadan yönlendirir. 

Sağ omzuna dokunduğunda sağa, sol omzundan dokunduğunda sola, sırtına 

dokunduğunda ileriye gider. Başına dokunduğunda olduğu yerde durur.  Rol 

değiştirilir. Amaç robotu güven içinde mekânda gezdirmektir.  

Ara Değerlendirme 

• Neler hissettiniz? 

• Gözü kapalı olmak mı zor, ya da gezdirmek mi? 

• Bu çalışmanın amacı nedir? 

• Empati nedir? 

Etkinlik: Sırt Sırta Resim Yapma 

Amaç: İletişimde göz göze gelmenin gerekliğinin fark edilmesi, dinleme 

becerilerini geliştirmek.  

İkili eş olunur. Sırt sırta oturulur. Eşlerden birine kalem ve kâğıt verilir. 

Birisi kâğıt üzerine şekiller çizer. Sonra bunu eşine anlatarak çizdirmeye 

çalışır.  

Ara Değerlendirme 

• Çizdiğiniz resmi çizdirmek mi zordu, çizmek mi? 

• Çizdiğiniz resimde farklılıklar nelerdi? 

• Farklılıklar neden kaynaklandı? 
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Sırt-sırta yaptırılan resimlerden bir örnek 

 

 

 

 

 

 

Sırt-sırta resim çizme etkinliğine ait birer fotoğraf 

Canlandırma: Evet- Hayır 

Amaç: Katılımcıların, ses tonuyla, beden dili, jest ve mimiklerle iletişim 

kurmalarını sağlamak. 

İkili grup olunur. Katılımcılar sadece “evet”-“hayır” kelimelerini ses tonu, 

jest, mimik ve bedenini kullanarak bir konuyu canlandırır.   
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Ara Değerlendirme 

• Sözcük kullanmadan konuşup, anlaşabildiniz mi? 

Oyun: Kulaktan Kulağa 

Amaç: İletişimdeki engelleri görmek.  

Katılımcılar çember şeklinde oturur. Lider sağındaki kişinin kulağına 

“Bu hafta sonu sinemada çok güzel film varmış. Gidip birlikte izleyelim mi?” 

der. O kişide sağ yanındakinin kulağına söyler. Çember bu şekilde 

tamamlanır. Sonuçta liderin ilk kişiye söylediği sözle, son kişiye söylediği söz 

arasında farklılık olup olmadığına bakılır. 

• İletişimde engeller nelerdir? 

Canlandırma: Kişiler Arası Çatışma 

Amaç: Kişiler arası çatışmalara örnek sağlamak, kişiler arası 

çatışmaları öğrenmek.  

Aktif Çatışma: İki kişi büyük bir alışveriş merkezinin otoparkında 

tartışmaktadırlar. Birinci kişinin Mercedes’i, ikinci kişinin Murat 124 otomobili 

vardır. Mercedes’in yan kapısı çizilmiş ve bir boya vardır. Boyanın rengi 

yandaki Murat 124 ile aynıdır.   

Pasif Çatışma: Karı-Koca Pazar günü evdesiniz. Kocanızla kavga 

ettiniz. Aynı ortamda ama hiç konuşmuyorsunuz. 

Var Oluş Çatışması: Kadın,  çok mutluyum, haftaya annemler gelecek, 

Erkek: Yarın işe giderken hangi takımımı giysem? (Yanlış anlama ya 

da ilgisiz mesaj vermeye örnek) 

Tümden Reddetme: Kadın,  Düğünü illaki yemekli yapmak istiyordur. 

Erkek:, Onu karşılayacak maddi imkânı yoktur.  
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Önyargılı Çatışma: Çalışan, Maaşının az olduğunu düşünür ve zam 

istemeye gider. 

Patron: Maaşının yeterli olduğunu hatta çok olduğuna inanır (önyargılı 

çatışmaya örnek). 

Yoğunluk Çatışması: Genç kız: Film çok güzeldi 

Erkek, güzeldi ama o kadar da değildi. 

Kısmi algılama çatışması: Kadın, ………….akşam eve gelme? 

Erkek: Acaba niye? (gönderilen mesajın bir kısmını anlama) 

Alıkoyma Çatışması: Öğrenci, Benim notum az. 

Öğretmen: Bak bunu yazmamışsın. 

Öğrenci: Ama ben onu sizin bildiğinizi düşünüyordum. 

Ara Değerlendirme 

• Kişiler arası çatışmalar nelerden kaynaklanır? 

• Bu tür çatışma yaşıyor musunuz? 

• Çatışmalarda çözüm yollarınız nasıl oluyor? 

Rahatlama: Selam 

Üstün Dökmen’ e (2003) ait olan aşağıdaki şiir hafif müzik eşiğinde 

lider tarafından okunur.  

Yola çıkınca her sabah  

Bulutlara selam ver 

Taşlara, kuşlara 

Atlara otlara 

İnsanlara selam ver 

Ne görürsen selam ver 
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Sonra çıkarıp cebinden aynanı 

Bir selam da kendine ver 

Hatırın kalmasın el gül yanında  

Bu dünyada sen de varsın 

Üleştir dostluğuna varlığa, 

Bir kısmı senide sarsın. 

Genel Değerlendirme 

Önceden hazırlanan kâğıtlar değerlendirme için katılımcılara dağıtılır. 

Kâğıtlarda; 

“Bugünkü çalışmada………………………………………..hissettim. 

Bugünkü çalışmada………………………………………. öğrendim. 

Bugünkü çalışmada………………………………………..farkettim. 

Bugünkü çalışmada……………………………………düşündüm” yazar. 
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4. Oturum 

Kadın Olmak- Erkek Olmak 

Amaçlar: 

1. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet hakkında bilgi vermek, aralarındaki farkı 

anlamalarını sağlamak. 

2. Kadınlığın ve erkekliğin toplumdaki rollerine nasıl bir Süreç ve 

sosyalleşme içinde hazırlandıklarını görmelerini sağlamak. 

3. Kadınlığa, erkekliğe ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarının farkına 

varmalarını sağlamak. 

4. Hoşlandığı ve hoşlanmadığı bütün özellikleriyle kendini olduğu gibi 

kabul etme ve sevme. 

Yöntem: Yaratıcı drama, oyun, grup tartışması. 

Kullanılan Araçlar: Katılımcı sayısı kadar renkli balon, pembe ve mavi 

renkten oluşturulmuş karton levha. Bem Cinsiyet Rolü Envanteri’nde gecen 

kelimelerin olduğu küçük fişler.  Rol kartları.  

Katılımcı Sayısı: ÇKGV 14, MBTM 11 

Süre: ÇKGV 170, MBTM 150 

Yapılan Etkinlikler:  

• Isınma: Selamlama, Değişik Ayakkabılarla Yürüme  

• Oyunlar: Balonla Dans, Balon Taşıma Yarışması, Balon Patlatma, Ben 

Kimim , Hareketi Kim Başlattı  

•  Etkinlik: Pembe-Mavi  

•  Canlandırma: Rol Kartları  

• Canlandırma: Pembe-Mavi Hikâyesi  

• Rahatlama: Kelebeğin Güneşe Uçuşu  

• Genel Değerlendirme  

 



128 

 

 

Süreç 

Isınma/ Hazırlık 

Etkinlik: Selamlama 

Amaç: Katılımcıları ısındırmak, birbirleriye iletişim kurmalarını, 

birbirlerine iyi dileklerini sunmalarını sağlamak,  direncin kırılması. 

Katılımcılar mekânda dağınık yürür. Karşılaştığı kişilere günaydın 

diyerek selamlaşır. Onlara iyi dileklerini sunar. 

Etkinlik: Değişik Ayakkabılarla Yürüme 

Amaç: Isınma, -mış gibi yapabilme, farklı mekânları hayal edebilme. 

Lider katılımcıların aşağıdaki adı geçen mekânlarda yürüyormuş gibi 

yapmalarını ister.  

Herkes dağınık biçimde müzik eşliğinde yürür. Uzayda… Çamurda… 

Taşlık alanda… Sıcak… Kumlarda… Ormanda… Çalıların içinde… Karda… 

Rüzgârda 

Aynı mekânlarda yürüyormuş gibi yapılırken, herkes temposunu 

arttırmaya çalışır… Karşılıklı gelenler birbirini omuzlarından iter… 

Tekrar yürünür… Lider müziği kapattığında karşılıklı gelenler birbirini 

dirseklerinden tutarak çeker… Bu hareketler birkaç kez tekrar edilir… 

Oyun: Balonla Dans 

Amaç: İsim öğrenme, kaynaşma, eğlenme, ısınma, vücudunun çeşitli 

organlarını kullanma.  

Katılımcılara renkli balonlar dağıtılır. Üstüne isimlerini yazmaları istenir. 

Balonlar şişirilir. Hareketli bir müzik eşliğinde balonlar el kullanmadan ve yere 

düşürülmeden dans edilir. Her seferinde farklı bir balona dokunulur.  
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Lider müziği durdurduğunda, katılımcılardan en yakındaki bir balonu 

alıp, üstünde ismi yazan kişiye vermeleri istenir.  

Oyun: Balon Taşıma Yarışması 

Amaç: Grup içi iletişim, birlikte çalışma, grup dayanışması, hızlı 

hareket etme, sıra bekleme, kendini kontrol, kazanma-kaybetme duygusu 

yaşama. 

Katılımcılar iki gruba ayrılır. Mekânda iki uç nokta belirlenir. Her bir 

gruptan sırayla bir kişi, iki bacağının arasına bir balon alarak bunu karşı 

taraftaki yere taşıması istenir. Aynı anda başlanır. Bir kişi gidip gelmeden yeni 

bir kişi başlayamaz. Mesafenin sonundaki yere en çok balon taşıyan grup 

oyunu kazanır.  

Oyun: Balon Patlatma 

Amaç: Eğlenme, hızlı hareket etme, bedenini kontrol, birlikte çalışma  

İkili gruplar oluşturulur. Kol kola girmeleri istenir. Gruplardan bir kişi sağ 

ayağına balonu bağlar. Oyundaki amaç her bir grup kendi balonunu korurken, 

diğer balonları patlatmaya çalışır. En son balonu kalan grup oyunu kazanır. 
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Oyun: Ben Kimim 

Amaç: Soru sorma becerisi geliştirme, soruları değerlendirme, 

mantıksal çıkarımlar yapma, dikkat becerisi geliştirme.  

Bir ebe seçilir ve mekânın dışına çıkartılır.  Katılımcıların kendi 

aralarında belirledikleri tanınmış bir isim ebenin sırtına asılır. Ebe katılımcılara 

soru sorarak kim olduğunu bulmaya çalışır. Örneğin; Erkek miyim? Sanatçı 

mıyım? 

Oyun: Hareketi Kim Başlattı 

Amaç: Katılımcıların dikkatini toplamak, gözlem becerisini geliştirmek.  

Bir kişi ebe olur ve mekândan dışarı çıkarılır. Gruptan bir kişi seçilir. Bu 

kişinin bir hareket yapacağı ve grubun bunu tekrar edeceği söylenir. Hareket 

sürekli değiştirilir. Ebe içeri alındığında hareketi kimin başlattığını bulması 

istenir. İkinci aşamada bu ses olarak da yapılabilir. 

Ara Değerlendirme 

• Oyunlarda neler yaşadınız? 

• Neler hissettiniz? 

• Oyunların özellikleri nelerdi? 

Etkinlik: Pembe-Mavi 

Amaç: Kadınların grup halinde kadınlara ve erkeklere ait olduğunu 

düşündükleri özellikleri kâğıt üzerinde göstermelerini, kadınlığa, erkekliğe 

ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarının farkına varmalarını sağlamak.  

Gruplar oluşturulur. Her bir gruba yan yana getirilmiş ve yapıştırılmış iki 

renkli kâğıt (pembe-mavi) dağıtılır. Küçük fişlere yazılmış kadına ve erkeğe ait 

özellikler verilir (BEM cinsiyet rolündeki tümceler). Bu tümceleri bu kâğıtlara 

yerleştirmeleri istenir. Hangi özelliğin erkeğe, hangi özelliğin kadına ait 

olduğunu düşünüyorsanız oraya yerleştirin. Eğer ikisine de ait olduğunu 

düşünüyorsanız ortaya, kadın özelliği ama erkeğe de yakın diyorsanız erkeğe 

yakın bir bölgeye yerleştiriniz.  
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Kâğıtlar yere konur. Herkes tarafından incelenmesi ve kendininkinden 

farklı olanlara dikkat etmeleri istenir.  

Lider bu oyunun şimdi mekânda yapılacağını söyler. 

Lider mekânı ikiye böler. Herkese bir fiş verir. Bu özelliğin nereye ait 

olduğunu düşünüyorsa orada durmasını ister. 

Ara Değerlendirme 

• Kadın olmakla erkek olmak arasında ne tür farklılıklar vardır? 

• Bir kadında ne tür özellikler olmalıdır? En önemli 5 özelliği 

belirtiniz? 

• Bir erkekte ne tür özellikler olmalıdır? En önemli 5 özelliği 

belirtiniz? 
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Canlandırma: Rol Kartları 

Amaç: Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet hakkında bilgi sahibi olmak, 

aralarındaki farkı anlamalarını sağlamak, 

Aşağıdaki rol kartları ikişerli gruplar halinde canlandırılır 

1. Rol Kartı 

Siz Hatice Hanım, 

38 yaşındasınız. Evlisiniz. Eşinizin ismi Ahmet. İki çocuğunuz var. Siz 

ve eşiniz çalışıyor. O gün işyerinde toplantı çok uzadığı ve dışarı çıkma fırsatı 

bulamadığınız için eşinize ve eve haber veremediniz. Eve de her zaman 

gittiğiniz zamandan daha geç gittiniz. Evde hazırda yemek yok.  Eve 

gittiğinizde eşiniz ve çocuklarınız sizi beklemekte. Eşiniz sizi mutfağa 

çağırarak evine ve kocasına daha çok ilgi göstermesi gerektiğini söylüyor. 

Siz Ahmet Bey, 

38 yaşındasınız. Hatice Hanım’la evlisiniz.  İki çocuğunuz var. Siz ve 

eşiniz çalışmakta. Ogün eve gittiğinizde eşiniz Hatice Hanımın evde 

olmadığını ve akşam yemeği için de evde bir şey olmadığını fark ettiniz. 

Yemek hazırlamaya çok vaktiniz yok ve alışkın değilsiniz. Dışarıdan yemek 

ısmarlayacak kadar paranız yok. Hatice Hanım eve geldiğinde onu mutfağa 

çağırdınız. Ona evine ve kocasına daha çok ilgi göstermesi gerektiğini 

söylüyorsunuz.  

2. Rol Kartı 

Siz Hatice Hanım, 

38 yaşında evlisiniz. Evlisiniz. Eşinizin ismi Ahmet Bey. İki çocuğunuz 

var. Siz çalışıyorsunuz. Eşiniz Ahmet Bey uzun zamandır işsiz. Evin gelirini 

siz karşılıyorsunuz. O gün işyerinde toplantı çok uzadığı ve dışarı çıkma fırsatı 

bulamadığınız için eşinize ve eve haber veremediniz. Eve de her zaman 

gittiğiniz zamandan daha geç gittiniz. Evde hazırda yemek yok.  Eve 
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gittiğinizde eşiniz ve çocuklarınız sizi beklemekte. Eşiniz sizi mutfağa 

çağırarak evine ve kocasına daha çok ilgi göstermesi gerektiğini söylüyor. 

Siz Ahmet Bey, 

38 yaşındasınız. Hatice Hanımla evlisiniz. İki çocuğunuz var. Sizin 

uzun zamandır beri işiniz yok. Eşiniz Hatice Hanım çalışıyor ve evin gelirini o 

sağlıyor.  O gün eve eşiniz Hatice Hanım geç geldi. Siz yemek hazırlamayı 

çok beceremiyorsunuz. Dışarıdan yemek ısmarlayacak kadar paranız yok. 

Hatice Hanım eve geldiğinde onu mutfağa çağırdınız. Ona evine ve kocasına 

daha çok ilgi göstermesi gerektiğini söylüyorsunuz.  

3. Rol Kartı 

Siz Hatice Hanım, 

38 yaşında evlisiniz. Evlisiniz. Eşinizin ismi Ahmet Bey. İki çocuğunuz 

var. Siz ev hanımısınız. Ailenin gelirini Ahmet Bey sağlıyor. O gün komşulara 

oturmaya gittiniz. Komşunuzun önemli bir sorunu olduğu için sizinle uzun 

uzun konuştu. Saatin nasıl geçtiğinin farkına varmadınız.  Eve de her zaman 

gittiğiniz zamandan daha geç gittiniz. Evde hazırda yemek yok.  Eve 

gittiğinizde eşiniz ve çocuklarınız sizi beklemekte. Eşiniz sizi mutfağa 

çağırarak evine ve kocasına daha çok ilgi göstermesi gerektiğini söylüyor. 

Siz Ahmet Bey, 

38 yaşındasınız. Hatice Hanımla evlisiniz. İki çocuğunuz var. Siz 

çalışıyorsunuz. Eşiniz ev hanımıdır. O gün eve gittiğinizde eşiniz Hatice 

Hanımın evde olmadığını ve akşam yemeği için evde bir şey olmadığını fark 

ettiniz. Yemek hazırlamaya çok vaktiniz yok ve alışkın değilsiniz. Dışarıdan 

yemek ısmarlayacak kadar paranız yok. Hatice Hanım eve geldiğinde onu 

mutfağa çağırdınız. Ona evine ve kocasına daha çok ilgi göstermesi 

gerektiğini söylüyorsunuz.  

 



134 

 

 

Ara Değerlendirme 

• Kadınların ailedeki rolü nedir? 

• Erkeklerin ailedeki rolü nedir? 

Canlandırma: Pembe-Mavi Hikâyesi 

Amaç: Kadınlara ve erkeklere ait olduğunu düşündüğümüz özelliklerin 

hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek.  

Dörtlü gruplar oluşturulur. Pembe- Mavi etkinliğinde kullanılan 

kadınsılık ve erkeksilik özelliklerini gösteren fişlerden rastgele dört tanesi 

dağılır. Bunlardan yola çıkarak bir hikâye oluşturmaları ve canlandırmaları 

istenir.  

Rahatlama: Kelebeğin Güneşe Uçuşu 

Şimdi içinizde bir değişim yaşayacaksınız, değişimi içinizde hissedin. 

Kendinizin bir tırtıl olduğunu farz edin… Onun gibi hareket edin… Çok 

meraklı bir tırtıl… Her şeye dokunuyor… Her şeyi yemek istiyor… Karnınız 

iyice doydu… Şimdi güvenli bir yere gidiniz… İpekle kendinize bir koza 

örüyorsunuz… Kozanın içindesiniz… Hareketsizsiniz… Bir kelebeğe 

dönüşeceğiniz anı bekliyorsunuz… Yavaş yavaş hareketleniyorsunuz… 

Kozanızı yırtıyorsunuz… Artık rengârenk… Çok güzel bir kelebeksiniz… 

Özgürce uçuyorsunuz… 

Genel Değerlendirme  

Çember olunur ve süreç grupla tartışılarak değerlendirilir.   

 

 

       MBTM’de grup tartışması. 
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5. Oturum 

Kadın Sorunları ve Problem Çözme Yaklaşımı 

Amaçlar:  

1. Sorun çözme becerisi geliştirmek. 

2. Kadınların kendi (kadın) sorunları üzerinde düşünmesini sağlamak. 

3. Sorunlara farklı bakış açıları geliştirir. 

Yöntem: Yaratıcı drama, oyun, bilgilendirme, soru cevap, grup 

tartışması. 

Kullanılan Araçlar: Dokuz noktalı kâğıt, kaplumbağa, tilki, oyuncak 

ayı, baykuş, köpek balığı resimleri.   

Katılımcı Sayısı: ÇKGV 13, MBTM 10 

Süre: ÇKGV 180, MBTM 150 

Yapılan Etkinlikler:  

• Etkinlik: İple Dans  

• Etkinlik: Büyüyen Yılan  

• Oyun: Tavşan Yuvası,  Zar Oyunu,  Doğru- Yanlış 

• Etkinlik: Düğüm Oluşturma  

• Canlandırma: Kişiler Arası Sorunlar 

• Etkinlik: Soruna Bakış Açımız  

• Rahatlama: Yağmur Tanesi  

• Genel Değerlendirme  
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Süreç 

Isınma/ Hazırlık 

Etkinlik: İple Dans 

Amaç: Bedeni ısıtma, grupla birlikte hareket etme. 

Tempolu bir müzik eşliğinde mekânda bir ip dolaştırılır. Herkes bu ipe 

dolanarak dans eder.  

Etkinlik: Büyüyen Yılan 

Amaç: Hızlı hareket etme, dikkat becerisi geliştirme, birlikte hareket 

etme.  

Çember olunur. Katılımcılar ayaklarının altından bir yılan geçiyormuş 

gibi zıplarlar. Yılan her seferinde biraz daha büyür.  

Oyun: Tavşan Yuvası  

Amaç: Isınma, hızlı hareket etme, dikkat becerisi geliştirme,  grup içi 

dinamiklerin pekiştirilmesi. 

İkili grup oluşturulur. Eşler birbirinin koluna girer. Boşta kalan kollarını 

da bellerine koyarlar. Bu şekilde odanın içinde dağınık olarak yerleşilir. İki eş 

ayrı olarak durur ve biri tilki olup diğerini (tavşanı) kovalamaya başlar. Tavşan 

ikililerden birinin boşta kalan koluna girdiğinde kovalanmaktan kurtulur. Ancak 

bu kez kimin koluna girdiyse, onun eşi kaçmaya başlar. Bu biçimde oyun 

sürer. Tilki boşa çıkıp kaçanlardan birini yakaladığında ebelikten kurtulur ve 

diğeri tilki olarak oyuna devam eder. 
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Oyun: Zar Oyunu 

Amaç: Grubun kaynaşması, dikkat becerisi, hızlı hareket ve karar 

verme, kazanma-kaybetme duygusu yaşama,  grup içi dinamiklerin 

pekiştirilmesi. 

Katılımcılar tempolu bir müzik eşliğinde dans eder. Liderin komutuyla 

üçlü, dörtlü, beşli sayılarda birbirine sarılır. Açıkta kalan kişiler oyun dışı kalır. 

Oyun son iki kişi kalıncaya kadar devam eder.  

Oyun: Doğru- Yanlış 

Amaç: Katılımcıları tanımak. Doğru ve yalan söylerken meydana gelen 

farklılıkları görmek.  

Herkes kendini tanıtarak yürür. Kendisiyle ilgili iki şey söyler. Ancak 

bunların biri doğru diğeri yalandır. Herkesle paylaşılır. Hangisinin doğru 

hangisinin yalan olduğu bulunmaya çalışılır.  

Ara Değerlendirme 

• Oyunlarda neler yaşadınız? 

• Oyunların özellikleri nelerdir? 

Etkinlik: Düğüm Oluşturma 

Amaç: Problem çözme becerisi geliştirme, problemleri çözerken strateji 

geliştirme, grup içi iletişim, birlikte çalışma, grup olarak engelleri aşma, 

engelleri aşarken yaşanılan çeşitli duyguların farkına varma. 

Dört kişilik gruplar oluşturulur. Karşılıklı durulur. Karşıdakilerle sağ el, 

yanındakiyle sol el tutuşturulur. Bu durumda çember olmaya çalışılır. Gruplar 

altılı olarak bu işlemi yapar. Sekizli olarak da yapılmaya çalışılır.  

Tempolu bir müzik eşliğinde lider bir katılımcının elinden tutar, elini 

tuttuğu bir kişi de bir başkasını tutar. Herkes el ele tutuşana kadar devam 

eder. Lider kolların altından, üstünden geçerek bir düğüm oluşturur (Lider belli 
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bir süre sonra kenara çekilir). Eller bırakılmadan düğümün çözülmesine 

çalışılır. 

Ara Değerlendirme 

• Düğümden kurtulurken neler yaşadınız? 

• Nasıl bir yol izlediniz? 

• Sorun nedir? 

• Kendi sorunlarımızla nasıl çözüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBTM’de düğüm etkinliğinden bir görüntü 

Canlandırma: Kişiler Arası Sorunlar 

Amaç: Hayvanlarla temsil edilen ve kişiler arası sorunlarda kişilerin 

takındığı yaklaşımların farkına varmak. 

Kaplumbağa-Tilki: Kadın, Yeni evli olduklarından hemen çocuk sahibi 

olmak istemiyor, birbirlerini tanımak istiyor.  
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Erkek: Erken anne baba olmanın yararına inanıyor, çocuk sahibi olmak 

istiyor. 

Köpekbalığı-Tilki: Kız ve erkek kardeşler ailenin tek arabasını 

kullanmak konusunda tartışırlar. 

Erkek, Araba kendisine çok gereklidir. Bu gece dünya dursa arabayı 

alacaktır. 

Kız: Arkadaşına söz vermiştir.  Onu evinden alıp sinemaya gidecektir.  

Baykuş-Oyuncak Ayı: İki kız partide,  

Birinci kız geleneksel düşünce ve tutumları olan biridir. Kadınların kendi 

başlarına evlerine dönmelerinden çok rahatsız olduğunu söyler. 

İkinci kız çağdaş değerlere sahiptir. Kadınların sonsuz özgürlükleri 

olduğuna ve diledikleri gibi davranabileceklerine inanır.  

Baykuş-Köpekbalığı: İş başvurusunda bulunan biri kız diğeri erkek kişi, 

Erkek: Erkek olduğunu, erkek işi olduğunu iş başvurusuna kendisinin 

seçileceğine inanmaktadır. 

Kadın: Çok yeterlidir. İyi eğitimli ve kariyeri vardır. Kendinin 

seçileceğine inanır.  

Tilki- Tilki: İki erkek 

Alışveriş merkezinin bahçesinde. Arabalarını park etmek için tek boş 

yer var. Her ikisi de boş yeri kapmak istiyorlar.  

 

 

                                                                          Canlandırmalardan bir görüntü. 
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Etkinlik: Soruna Bakış Açımız 

Amaç: Sorunlara nasıl baktığımı görmek. 

Aşağıda bulunan 9 noktayı, elinizi hiç kaldırmadan, en fazla 4 harekette 

hepsinin üzerinden bir çizgi geçecek şekilde birleştiriniz. 

 

•  •  • 

•  •  • 

•  •  • 

Ara Değerlendirme 

• Sorunlara nasıl bakıyoruz? 

• Sorunları nasıl değerlendiriyoruz? 

• Sorunları çözerken neleri göz önünde bulunduruyoruz? 

Rahatlama: Yağmur Tanesi 

Klasik müzik eşliğinde şu yönerge okunur. “Bulutların arasında bir 

yağmur tanesisin… Yeryüzüne doğru hızla düşmeye başladın… Yanından 

başka yağmur taneleri de geçiyor… Bir yağmur tanesi olarak büyük bir 

okyanusa düştün… Okyanusun sularına karıştın… artık bir su tanesisin… 

Okyanusun altında rengârenk çeşit çeşit balıklar, diğer deniz hayvanları 

yüzüyor… Onlara bak… Okyanusun derinliklerini düşün… Orada neler 

olabilir… Okyanusta bir dalga çıktı ve sen o dalganın içindesin… Dalga o 

kadar büyüdü ki kocaman oldu… Sen dalganın en ucundasın… Dalgalar 

yavaş yavaş azaldı ve okyanus normalleşmeye başladı… çok hafif bir 

dalgalanma var… Gökyüzünde bulutların arasından güneş kendini 

göstermeye başladı… Okyanus durgunlaştı çarşaf gibi dümdüz oldu… 

Yukarıdaki güneş seni ısıtıyor… Yavaş yavaş kıyıya ulaşıyorsun… kumların 

arasına karıştın ve kumların derinliklerinde kaybolup gittin… Yavaşça 

gözlerinizi açabilir sağınıza dönüp oturabilirsiniz… 
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Genel Değerlendirme 

Bu oturumda sıklıkla kadına karşı şiddet gündeme gelmiştir, aşağıdaki 

sorular katılımcılara sorularak değerlendirilmiştir.  

• Kadına karşı şiddet nedir? 

• Bir kadının şiddete maruz kalmasının nedenleri nelerdir? 

Bugün burada olmayan bir arkadaşınıza bu çalışmayı nasıl 

anlatırsınız/yazarsınız? 

İsteyen katılımcılar yazdıklarını okur. 
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6. Oturum 

Toplumsal Cinsiyet 

Amaçlar: 

1. Toplumsal cinsiyet hakkında bilgi sahibi olmak. 

2. Kendi toplumsal cinsiyet rollerinin farkına varır.  

3. Toplumsal cinsiyet rolleri hakkında bilinç geliştirmek. 

4. Kadınların ve erkeklerin toplumsal rollerinin oluş sürecini kavramak. 

5. Yaratıcılığı geliştirmek. 

Yöntem: Yaratıcı drama, oyun, bilgilendirme, soru cevap, grup 

tartışması. 

Kullanılan Araçlar: Çok sayıda gazete, poşet, hikâye “Hatice Hanım” 

Katılımcı Sayısı: ÇKGV 16, MBTM 10 

Süre: ÇKGV 190 dk. MBTM 140 dk. 

Yapılan Etkinlikler:  

• Etkinlik: Değişik Yürüme Çalışmaları  

• Oyun: Bu Benim Eşyam, Gazete Yırtmaca, Çöp Toplama, Gazete 

Kapmaca, Bim-Bam-Bom, Ayağını Yerden Kes  

• Canlandırma: Duruşu Hareketlendirme 

• Canlandırma: Baba-Oğul-Çocuk 

• Ara Değerlendirme  

• Canlandırma: Hatice Hanım 

• Canlandırma: Hatice Hanımın Karar 

• Ara Değerlendirme 

• Rahatlama: Pamuk 
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Süreç 

Isınma/ Hazırlık 

Etkinlik: Değişik Yürüme Çalışmaları 

Amaç: Grup halinde hareket etme, grubun bir parçası olarak hareket 

etme, iletişime geçme.  

Lider aşağıdaki yönergeleri katılımcılara verir. 

“El ve bacaklarımızı sallayarak yürüyün… Bacaklarınızı, ayaklarınızı, 

kollarınızı sallayın… Boynumuzu ısıtıyoruz… Her yerimizi oynatıyoruz… 

Mekanda dolaşıyorsunuz... Biraz hızlı… Biraz daha… Koşarak... Çember 

halinde değil… İleri geri… Sağa sola… Ağır ağır yavaşlayın… 

Şimdi el çırparak komut vereceğim. 

El çırpınca ikişerli eş olup ne dersem onu yapacaksınız… Yönergeler, 

hep sağ ve sol yönler verilerek yapılacak... Sağ el omuza… Her iki eş de sağ 

ellerini eşlerinin sağ omzuna koysunlar… Sağ eliniz sağ dize… Sol el sol 

ayağa… Sırt sırta… Sol ayak sağ dize… Sağ topuk sağ omuza… Sağ el 

başın arkasına… 

Mümkün olduğunca çok kişi ile el sıkışın… Hepiniz ortaya birikmeye 

çalışın, olabildiğince yakın olun. 

Üç veya dört kişi bir araya gelerek bir hayvan figürü oluşturun… 

El ele tutuşup halka oluşturup dans ediyoruz… 

Herkes bir robot gibi yürümeye çalışsın… Bir kişi ortaya girsin… 

Makine gibi ses çıkarsın… Herkes makinenin parçası olsun… Makine daha 

hızlı çalışsın, giderek daha hızlı çalışsın… Şimdi makine yavaş yavaş 

kapansın. 
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Oyun: Bu Benim Eşyam  

Amaç: Katılımcıların yaratıcılıklarını geliştirmek.  

Herkesin bir adet gazete yaprağı alması istenir. Bunu bir eşya gibi 

kullanır. Örneğin bu benim şemsiyem… Bu benim masam gibi. 

Oyun: Gazete Yırtmaca 

Amaç: Stres atmak, rahatlamak. 

Elindeki gazeteleri boylamasına yırtmaları istenir. Yırtarken bir tempoda 

yırtmaları istenir. Odada her yere atarlar.  

Oyun: Çöp Toplama 

Amaç: Grup dayanışması, birlikte çalışma, yarışma, eğlenme,  

Gruplar oluştururudur. Her gruba bir poşet verilir. Grupların birlikte 

gazeteleri toplamaları istenir. En çok gazeteyi toplayan oyunu kazanır. 

 

 

 

 

 

 

Oyun: Gazete Kapmaca 

Amaç: Hızlı hareket etme, dikkat becerisi, eğlenme, kazanma-

kaybetme duygusu yaşama 

Mekâna altı adet gazete sayfası konur. Lider tempolu bir müzik çalar. 

Katılımcılar mekânda dans ederek dolaşır. Lider müziği kapattığında herkes 
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gazetelerin üzerinde kendine bir yer bulmaya çalışır. Yer bulamayan oyun dışı 

kalır. Her durmadan sonra gazeteler ikiye katlanarak sürekli küçültülür. Oyun 

son kişi kalıncaya kadar devam eder.  

Oyun: Bim-Bam-Bom 

Amaç: İsim öğrenme, dikkat, eğlenme.  

Katılımcılar çember şeklinde durur. Bir kişi bim der yanındaki bom der 

3. kişi ismini söyler. Sonra bim- bam-bom, bim bim bom gibi devam ettirilebilir. 

Karıştıran geç söyleyen oyun dışı kalır.   

Oyun: Ayağını Yerden Kes 

Amaç: Hızlı hareket etme, dikkat becerisi geliştirme, eğlenme.  

Ortaya bir ebe alınır. Kaçan katılımcılar yakalanmamak için ayaklarını 

bir ayağını yerden kaldırmaları gerekmektedir. Ebe yakalamak için koşar, 

oyuncular sürekli yer değiştirir. Ebe ayağını kaldırmayanı yakalarsa yakalanan 

ebe olur. 

 

 

 

 

MBTM’den “ayağını yerden kes” oyunundan görüntü. 

Canlandırma: Duruşu Hareketlendirme 

Amaç: Role girişi sağlama, yaratıcılığı geliştirme. 

Lider aşağıdaki yönergeyi verir. 

“Şimdi her çift sırayla ortaya gelecek ve önce A kişisi tüm vücudunu 

kullanarak bir hareket (duruş) yapacak. B kişisi ise bu harekete karşılık bir 
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başka hareket (duruş) yapacak, ‘oyun’ komutuyla vücut duruşlarından 

hareketle konuşma başlatacaklar, ‘dur’ komutuyla A ve B kişileri duracak ve 

yeni gelen çift A ve B kişilerinin durdukları andaki hareketleri taklit ederek yeni 

bir oyun başlatacaklar”. (Örneğin kavga ederken birbirlerine doğru kollarını 

açmış olarak durdurulan bir çiftin hareketini devralan yeni çift bu hareketi bir 

sarılma hareketi olarak devam ettirir. Bir başka oyunda yukarıya doğru dua 

etmek maksadıyla kaldırılan kollar, yeni gelen çiftte harmandalı oyunu ile 

devam ettirilir) 

Lider “Şimdi aynı çalışmayı benzer bir şekilde devam ettireceğiz. 

Ortada iki kişi bir hareketten yola çıkarak bir oyun geliştirecekler. ‘Dur’ komutu 

ile çemberden herhangi iki kişi koşarak gelecek ve hareketi devralarak yeni bir 

oyun başlatacak”. 

İlk başlayan çiftten sonra her ‘dur’ komutunda farklı kişiler koşarak gelip 

yeni oyunlara devam ederler. 

Canlandırma: Baba-Oğul 

Amaç: Toplumsal cinsiyet kavramında kadına-erkeğe verilen rolleri 

görmek.   

Katılımcıların ikili grup olmaları istenir (A-B).  A’lar baba B’ler ilköğretim 

3. sınıfa giden çocuktur.  

Anne acilen başka şehirde yaşayan ailesinin yanına gitmek zorunda 

kalmıştır. Baba ve çocuğu evde yalnızdır.  Sabah saat 7 olmuştur. Babanın 

çocuğu okula hazırlaması ve kahvaltıyı hazırlaması gerekmektedir. Çocuk 

önlüğün düğmesinin kopuk olduğunu ve dikilmesi gerektiğini söyler.  

Canlandırma: Anne-Baba-Çocuk 

Amaç: Toplumsal cinsiyet kavramında kadına-erkeğe verilen rolleri 

görmek.   

Üçlü gruplar oluşturulur ( Anne-baba-çocuk).  
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Akşam olmuştur. Ailenin bir kız çocuğu vardır (12 yaşında). Okulda bir 

proje üzerinde çalışmaktadırlar. Saatin nasıl geçtiğinin farkına varmamıştır. 

Eve geç kalmıştır. Anne baba merak içinde beklemektedirler. 

Üçlü gruplar oluşturulur ( Anne-baba-çocuk).  

Akşam olmuştur. Ailenin bir erkek çocuğu vardır (12 yaşında). Okulda 

bir proje üzerinde çalışmaktadırlar. Saatin nasıl geçtiğinin farkına varmamıştır. 

Eve geç kalmıştır. Anne baba merak içinde beklemektedirler.  

Ara Değerlendirme 

• Kadına ve erkeğe ne tür roller yüklüyoruz? 

• Kız çocuğa ve erkek çocuğa nasıl davranıyoruz? 

• Kız ve erkek çocuğa davranışımızın farklı olmasının nedenleri 

nelerdir? 

Canlandırma: Hatice Hanım 

Amaç: Toplumsal cinsiyet kavramında kadına-erkeğe verilen rolleri 

görme, toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarını görme, toplumun kadından 

beklentilerini görme, katılımcıların hikâye ile özdeşim kurmaları, farkındalık 

yaratmaları, hikâye oluşturabilmeleri, duygularını ortaya çıkarabilmeleri. 

Hatice Hanım Hikâyesini (Ek.4) herkesin okuması sağlanır. Bütün grup 

olarak Hatice Hanım’a bir kimlik verilir.  Yaşı, yaşadığı yer, eğitimi, psikolojik 

özellikleri, sosyal çevresi, aile özellikleri gibi.  

Bir gönüllü seçilir. Hatice hanımın yaşamından bir anı canlandırması 

istenir.  

Hatice Hanım’ın evindeki eşyaları canlandırmaları söylenir. Katılımcılar 

ev ortamındaki yerini alır. Omzuna dokunulan kişinin girdiği eşya rolüyle bir 

cümle söylemesi istenir.  

Evlenip evlenmeme kararı alırken “bilinç koridoru” tekniği uygulanır.  
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Canlandırma: Hatice Hanımın Kararı 

İki grup oluşturulur.  

1. Grup: Hatice Hanım evlenmeye karar vermiştir. Sonrası canlandırılır.  

2. Grup: Hatice Hanım evlenmeyi reddetmiştir. Sonrası canlandırılır. 

Ara Değerlendirme 

• Çevrenizde Hatice hanıma benzer örnekler var mı? 

• Evlendiğinizde kaç yaşındaydınız? 

• Eşinizle nasıl evlendiniz? 

• Kadınlar niçin evlenir? 

• Erkekler niçin evlenir? 

Rahatlama: Pamuk 

Lider şu yönergeleri katılımcılara verir.  

“Bir pamuk parçasının alnına hafif hafif sürüldüğünü hisset. Pamuk, göz 

kapaklarına, çenene, boynuna dokunuyor, hisset… Tüm vücudunda pamuğun 

yavaş yavaş gezindiğini hisset. Pamuk şimdi omzunda… Kolundan aşağı 

iniyor… Elinin üzerinde geziniyor… Karnının üzerinde… Bacağının üzerinde… 

Ayağına doğru pamuğun yavaşça dokunarak inişini hisset… Pamuk ayağının 

üzerinde… Ayak parmaklarının üzerine dokunuşunu hisset. Artık rahatladın. 

Bütün vücudun pamuk gibi yumuşacık oldu… Rahat ve sakinsin… Yumuşak 

ve rahatsın…” 

Genel Değerlendirme 

Katılımcılara “bugün gelirken yanında ne getirmiştin, şimdi ne 

götürüyorsun” diye sorulur.  Katılımcılar oturumdan kazandıkları hakkında 

duygu ve düşünceleriyle ilgili paylaşımda bulunur.  
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7. Oturum 

Toplumsal Rol, Statü, Kalıpyargılar 

Amaçlar:  

1. Kadınların toplumdaki rollerini, statülerini ve kendilerine karşı 

oluşturulan kalıpyargıları fark etmeleri. 

2. Tutum ve davranışlarının farkına varma. 

3. Cinsiyetçiliği anlama ve tanımlama. 

4. Toplumsal eşitsizliklerin farkına varma. 

5. Toplumsal kuralların kadınlara verdiği olumsuz yanları kavrama. 

Yöntem: Yaratıcı drama, oyun, bilgilendirme, soru cevap, grup 

tartışması. 

Kullanılan Araçlar: “Ben Bir Kadınım” formu, renkli taşlar 

Katılımcı Sayısı: ÇKGV 11, MBTM 6 

Süre: ÇKGV 130 dk. MBTM 140 dk. 

Yapılan Etkinlikler:  

• Etkinlik: Ayakkabılarla Yürüyüş 

• Etkinlik: Kilitle- Aç  

• Oyun: Taklit Et,  Alkışla Koş, Ben ve Hareketim, Kuş Kafeste,             

Ev Sahibi-Kiracı 

• Etkinlik: Aklıma Gelen 

• Etkinlik: Ben Bir Kadınım  

• Canlandırma: Ne yapıyorsun? 

• Canlandırma: Güvenpark’ta Bir kadın  

• Etkinlik: Taş Seçme  

• Rahatlama: Yelkende Gezinti  

• Genel Değerlendirme  
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Süreç 

Isınma/ Hazırlık 

Etkinlik: Ayakkabılarla Yürüyüş 

Amaç: Katılımcıları ısındırmak, katılımcıların ısınmalarını, 

rahatlamalarını, eğlenmelerini ve vücudunun çeşitli organlarını farketmelerini 

sağlamak.  

Lider aşağıdaki yönergeleri katılımcılara verir.  

 “Bir yerden bir yere gitmek istiyorsunuz… Neresi olabilir düşünün... 

Oraya giderken bazı ayakkabılara ihtiyacımız var… Ben hangilerini söylersem 

onunla gitmek zorundasınız… Şimdi normal yürüyoruz… Büyük topuklu 

ayakkabılarla yürüyoruz… Kayakla gidiyoruz… Patenle gidiyoruz… Bale 

pabuçlarıyla bale yapar gibi gidiyoruz… Ayağınızı sıkan ayakkabılarla 

yürüyorsunuz… Yeni alınmış ayakkabılarla yürüyoruz… Şimdi istediğiniz yere 

varıyoruz… 

Etkinlik: Kilitle- Aç 

Amaç: Katılımcıları ısındırmak, katılımcıların ısınmalarını, 

rahatlamalarını, eğlenmelerini ve vücudunun çeşitli organlarını farketmelerini 

sağlamak.  

Lider aşağıdaki yönergeleri katılımcılara verir. 

Müziğin ritmine göre dans et. Liderin söylediği yerler kilitli onları hareket 

ettirme… Diğer yerler dans edebilir… Kilitli yerler… Başımız… Kollarımız... 

Gövdemiz… Kalçamız… Bacaklarımız… 

Oyun: Taklit Et 

Amaç: Dikkat becerisi, konsantrasyon, yaratıcılık.  

Lider bir kişiyi seçer. Bu kişi değişik şekilde yürür (dev gibi, yaşlı gibi, 

yaratık gibi). Herkes onu taklit eder. Sonra lider dur! dediğinde herkes durur. 
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İçinden beşe kadar sayar. Sonra bir başkası yürür. Herkes onu taklit eder. 

Oyun lider bitirinceye kadar devam eder.  

Oyun: Alkışla Koş  

Amaç: Beden koordinasyonunu, konsantrasyon ve ısınmayı sağlamak. 

Katılımcılar çember olur. Çember şeklinde bir yöne doğru yürünür, lider 

el çırpınca geri dönülür (bir süre bu çalışma yapılır). Bir hareket daha eklenir, 

ıslık çalınca zıplanır (her iki komut kullanılarak devam edilir). Üçüncü komut 

eklenir, cift alkışla zıplayarak geri dönülür (üç komutla devam edilir). Çift ıslık 

çalındığında koşarak ortaya gelinir ve çembere geri dönülür (karışık olarak 

dört komut verilerek çalışmaya davam edilir).  

Oyun: Ben ve Hareketim  

Amaç: Dikkat, konsantrasyon, yaratıcılık 

Çember olunur. Bir kişi ismini söyler isminin ilk harfiyle başlayan bir 

sıfat bulur ve buna uygun bir hareket yapar. İkinci kişi öncekinin ismini ve 

hareketini, sonra kendisinin hareketini yapar. Üçüncü önce ikincinin sonra 

kendisinin hareketini yapar. Böyle devam eder.   

Oyun: Kuş Kafeste 

Amaç: Hızlı hareket etme, dikkat, konsantrasyon, ekip dayanışması, 

eğlenme,  

Katılımcılar çember şeklinde el ele tutuşarak durur (kafes olurlar). İki 

ebe seçilir. Birisi kuş diğeri kedi olur. Kuş kafesin içine konur. Kedi dışarıda 

bekler. Lider başla dediğinde kedi kafesin boşluklarında faydalanarak içeri 

girip kuşu yakalamaya çalışır. Kafestekiler kedinin içeri girmesini önlemek için 

onun hamle yaptığı yeri kapatırlar. Eğer kedi içeri girmeyi başarırsa 

kafestekiler kuşu dışarı çıkmasına izin verebilir. Bu kez kedi içeride kalır ve 

dışarı çıkmaya çalışır. Oyun kedinin kuşu yakalamasına kadar sürer.  

İkinci bir kedi seçilerek oyun kafestekiler ve kuş için biraz daha zor 

şekle sokulabilir 
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Oyun: Ev Sahibi-Kiracı 

Amaç: Dikkat, hızlı hareket etme, eğlenme, dinleme. 

Üçlü gruplar oluşturulur geniş bir çember olunur. İki kişi ebe olur ve 

çemberin ortasında durur. İki kişi karşılıklı durur ve el ele tutuşur. Onlar ev 

sahibi olur. Üçüncü kişi onların ortasında durur. O da kiracı olur. Lider ev 

sahipleri değişsin dediğinde ev sahipleri yerlerini bırakır başka bir kiracıyı 

ortalarına alacak şekilde dururlar. Bu esnada ebelerde bir kiracının yanına 

giderek ev sahibi olurlar. Açıkta kalan iki kişi ebe olur. Lider kiracılar yer 

değiştirsin dediğinde kiracılar yer değiştirir, ebelerde yer kapmaya çalışır 

açıkta kalan iki kişi ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. 

Lider kiracılar içten yer değiştirsin dediğinde ev sahipleri çemberin iç 

kısmına bakan kollarını açar, lider kiracılar dıştan dediğinde ev sahipleri 

çemberin dışına bakan kollarını açarak yer değiştirilir.  

Not: Bu oyun tanışma oyunu olarak da oynanabilir. Her yer 

değiştirmede katılımcılar isimlerini, bir özelliğini, en sevdikleri şeyleri 

söyleyebilirler. 

Ara Değerlendirme 

• Oyunlarda neler yaşadınız? 

• Oyunların özellikleri nelerdir? 

 

 

                                                 ÇKGV’de “ev sahibi-kiracı” oyunundan görüntü. 
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Etkinlik: Aklıma Gelen 

Amaç: Tutum ve davranışlarının farkına varmak, spontanlık, 

farkındalık.  

Grup ikiye ayrılır. Birbirinden uzaklaştırılır. Her gruba sırayla bazı 

kelimeler söylenir (Japon, özürlü, otobüs şoförü, kız çocuğu, erkek çocuğu 

vb). Kelimeyi duyar duymaz gruptaki herkesin ortaya koşup aklına ilk geleni 

yapması (hareketiyle göstermesi) istenir. 

Ara Değerlendirme 

• Bizden farklı birilerine karşı algımız, davranışımız nasıl oluyor? 

• Kadına karşı toplumda yargılar nelerdir? 

Etkinlik: Ben Bir Kadınım 

Amaç: Kendini tanıma, kadınlık ve erkeklik üzerine farkındalık 

geliştirme.  

Katılımcılara “Ben Bir Kadınım” formu (Ek.6) dağıtılır ve doldurmaları 

istenir.  

Ara Değerlendirme 

• İsteyen kadınların forma yazdıkları paylaşılır. 

Canlandırma: Ne yapıyorsun? 

Amaç: Yaratıcılık, spontanlık.  

Ayakta çember olunur. Çember içinde yürünür. Birisi ortaya geçer ve 

bir hareket yapar. Su içmek, kitap okumak gibi, içinden ne geliyorsa. Başka 

biri yanına gelir ve ona “ne yapıyorsun?” diye sorar. Dairenin ortasındaki 

yaptığı işi değil aklına geleni söyler. Temizlik yapıyorum, tıraş oluyorum gibi. 

Ortaya gelen ikinci kişi birincinin bu dediğini yapar. Sonra dışarıdan üçüncü 

bir kişi gelip yine “ne yapıyorsun?” diye sorar. Ortadaki yine ne yaptığını değil, 

aklındakini bu kişiye söyler ve çember tamamlanıncaya değin oyun böyle 

sürer. 
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Canlandırma: Güvenpark’ta Bir kadın 

Amaç: Hikâye yaratma, kadınlara yönelik ön yargıları görme.  

Lider katılımcılara burasının Güvenpark olduğunu bir kadının iki gündür 

elinde bir çocukla burada durduğunu söyler. Herkesin kendine değişik bir rol 

bularak o kadınla konuşarak geçmesini ister. Başlangıçta liderin kendisi 

kadının yerine geçer.  

Güven parkta bir kadın. Yalnız ve şaşırmış. Bir zabıta görevlisi onu fark 

ediyor. Konuşmaya başlıyor. Sonra çevresi yavaş yavaş dolmaya başlıyor. 

Kim, nerden gelmiş, adı, niye orda, ne istiyor ortaya çıkarılmaya başlıyor.   

Ara Değerlendirme 

• Canlandırdığınız oyunda neler gözlemlediniz? 

• Parktaki kadına karşı ne tür yargılar vardı? 

• Kadınlara karşı genel önyargılar nelerdir? 
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Etkinlik: Taş Seçme  

Amaç: Katılımcıların duygularını ifade etmeleri, grupta ne kadar 

yakınlaşma olduğunu görmek, kendini grubun neresinde gördüğünü 

farketmek.  

Mekânda beyaz bir karton üzerine çeşitli renkte taşlar konur. 

Katılımcılara bunlara dikkatle bakmaları istenir. Kendisine yakın hissettiği bir 

taşı almaları istenir. Onunla iletişime geçmeleri, incelemeleri, kendisine olumlu 

neler çağrıştırdığını, avuçlarında saklamaları, yüzlerine sürmeleri istenir. 

Sonra sırayla beyaz kartonun üzerinde bir yere koymaları istenir. Birisinin 

yanına koyabileceği gibi uzak bir yere de koyabilir. Sonra grubun nasıl bir yapı 

sergilediği tartışılır.  

 

 

 

 

 

 

Ara Değerlendirme 

• Ne tür taşlar seçtiniz? 

• Taşları yerleştirirken neler hissettiniz? 

Rahatlama: Yelkende Gezinti 

Lider aşağıdaki yönergeleri katılımcılara verir. 

“Rahat bir biçimde uzanın, gözlerinizi kapatın,  müziği hissedin.  Bu 

odada olduğunuzu düşünmeyi bırakın. 
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Bir yelkenlide olduğunuzu ve bu yelkenlinin de meltemle itildiğini 

düşünün… Cildinize değen güneşin sıcak ışıklarını hissedin… Rahatlatıcı, ılık, 

gevşetici… 

Çok çok rahat, çok çok gevşemiş hissediyorsunuz… Bu görünümü 

düşünün. Ilık yaz güneşinin farkında olun, çok rahat çok gevşemişsiniz… 

Yelkenlinizden inin… Sahilde kumların üzerinde uzandığınızı 

düşünün… Uzun zamandır, saatlerdir ordasınız. 

Sahilde gözlerinizi açarken, çok uzaktan, mavi göklerde yavaşça ucan 

bir martıyı görüyorsunuz… Yavaş yavaş sahile vuran ve sonra geri çekilen 

dalgaların sesini duyabiliyorsunuz… Bu kez, uzanıp radyoyu açtınız, en 

sevdiğiniz şarkı çalıyor… Sizi çok rahatlatıyor.  

Şimdi ormanın içine doğru gidiyorsunuz… Çok yumuşacık otların 

üzerinde uzandığınızı düşünün. Güneşli bir günde, bir ağanın gölgesinde 

uzanıyorsunuz… Yukarı baktığınızda, meltemde yavaş yavaş hareket eden 

papatyaları görüyorsunuz… Çok rahatlatıcı bir görüntü… Nefes aldığınız hava 

çok temiz, zevk verici… 

Tekrar sahildesiniz yelkenlinize biniyorsunuz… masmavi suların 

üzerinden süzülüyorsunuz… Artık orda olduğunuz düşünmeyi bırakın, yine 

burada olduğunuzu düşünün.  

Bir deyince ayaklarınızı ve bacaklarınızı hareket ettirin… İki deyince 

ellerinizi ve kollarınızı hareket ettirin… Üç deyince dik oturun… Dört deyince 

gözlerinizi açın.  Bir… İki… Üç… Dört… 

Çok rahatlamış, gevşemiş durumdasınız, içiniz huzur dolu.  

Genel Değerlendirme 

katılımcılar mekânın tam orta noktasında toplanır. Lider bu çalışmada 

şu hoşunuza gitti mi diye sorar.  Katılımcılar sorunun ardından kendi fikirlerine 

göre odanın değişik yerlerine dağılırlar. Mekanın ortasında ve dik durmak 

olumlu, uzakta ve eğik durmak olumsuz olarak değerlendirilir.  
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8. Oturum 

Kadın Hakları, Eğitim, Çalışma Hayatına Giriş, İş bölümü. 

Amaçlar:  

1. Kadınların iş yüküyle ilgili bilinçlenmesi. 

2. Üretim-yeniden üretim hakkında bilgi sahibi olma. 

3. Çalışma yaşamında kadınların karşılaştıkları engelleri kavrama. 

4. Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünü anlama. 

5. Günlük yaptıkları işlerin değerini anlama. 

Yöntem: Yaratıcı drama, oyun, bilgilendirme, soru cevap, grup 

tartışması. 

Kullanılan Araçlar: Olsaydım Formu 

Katılımcı Sayısı: ÇKGV 13, MBTM 11 

Süre: ÇKGV180 dk. MBTM 160 dk. 

Yapılan Etkinlikler:  

• Isınma: Tepside Bilyeler  

• Oyun: Ağır Çekim, Alkışla Yakalama  Koyunun Kuzuları, Balık Ağı  

• Canlandırma: Tarhana Çorbası  

• Canlandırma: Slagon  

• Rahatlama: Üçüncü Göz 

• Genel Değerlendirme  

 

 

 

 

 



158 

 

 

Süreç 

Isınma/ Hazırlık 

Isınma: Tepside Bilyeler 

Amaç:  

Lider aşağıdaki yönergeleri katılımcılara verir. 

“Müzik eşliğinde yürüyün… Müziğin temposuna uyun… Müzik 

kapandığında bir duvara gidin ve duvarı itin… Tekrar yürüyün… Tekrar 

duvara gidin ve daha kuvvetli itin… Bu hareketi birkaç kez tekrarlayın… 

Siz bir tepsinin içindeki bilyelersiniz… Sürekli hareket ediyorsunuz… 

Ama hareketleriniz düz… Direk yürüyün… Önünüze bir engel çıktığında tam 

tersine hareket edin…  

Oyun: Ağır Çekim (Slow Motion) 

Amaç:  Isınma, koordinasyon, konsantrasyon.  

Karşılıklı iki sıra oluşturulur. Müzik eşliğinde gruplar birbirine sanki 

miyoplarmış ve uzağı göremiyorlarmış gibi gözlerini süzerek ve ellerini siper 

yaparak bakarlar. Çok yavaş adımlarla, ağır çekim gibi birbirlerine yaklaşırlar. 

Yaklaştıkça sevinç ve neşe dolu bakarlar. Yaklaştıkça sevinç ifadesi büyür. 

Tam yakınına gelince ani bir düş kırıklığı yaşanır ve karşıdaki kişinin 

benzettiği kişi olmadığını anlar. Bir anlık bir donma’ sanki zaman duruyor. Düş 

kırıklığını ve mutsuzluğu yaşayın. Olabildiğince fazla zaman kullanın.  

Oyun: Alkışla Yakalama 

Amaç: Hızlı hareket etme, dikkat, konsantrosyon, strateji geliştirme.  

Bir kişi ebe olur. Ebenin amacı diğerlerini yakalamak ve oyun dışına 

çıkarmaktır. Diğerlerinin amacı da ebeye yakalanmamaktır. Katılımcılar 

ebeden kaçarken alkış tutarlar ve ebe onları yakalayacağı zaman bir 

başkasının elinden tutarlarsa ebeden korunmuş olurlar. Bir başkasının elini 
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tutamayan, üç ve daha fazla kişinin el ele tutuşması durumunda da ebeye 

yakalananlar oyun dışı kalırlar.  

Oyun: Koyunun Kuzuları  

Amaç: Hızlı hareket, konsantrasyon, ekip çalışması, eğlenme. 

Bir kişi kurt olur. Diğerlerinden bir kişi koyun ötekiler kuzu olur. Kuzular 

arka arkaya bellerinden birbirlerine bağlanır en önde koyun vardır. Koyun 

kuzuları korumaya kurt ise onları tek tek kapmaya çalışır. Oyun kurdun bütün 

kuzuları kapmasıyla sona erer. 

Oyun: Balık Ağı  

Amaç: Hızlı hareket etme, rol değişimi, strateji geliştirme, grup içi 

dinamikleri sağlamak.  

Bir ebe seçilir. Diğerleri ona yakalanmamaya çalışır. Ebenin yakaladığı 

kişi de bir başkasını yakalamaya çalışır. Yakalanan kişide ağa katılır. Oyun 

herkes ağa katılana kadar devam eder. 

Canlandırma: Tarhana Çorbası 

Amaç: Kadınların her gün yaptıkları işleri daha değerli, önemli 

görmelerini sağlamak. 

Gruplar oluşturulur. Tarhana çorbasının nasıl hazırlandığı, hangi 

Süreçlerden geçtiği hakkında aralarında konuşmaları istenir. Bu süreci hep 

birlikte canlandırmaları istenir.  

Ara Değerlendirme 

• Sabah kalkıp gece yatıncaya kadar bir gününüz nasıl geçer?  

• Tarhana çorbasını hazırlamak nasıl bir süreç gerektirir. 

• Eğer evde yemek hazır olmazsa neler yaşanır? 
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Canlandırma: Slagon 

Amaç: Kadınların kadın hakları, çalışma, eğitim, iş bölümü hakkında 

bilinç geliştirmelerini ve farkındalık sağlamaları için yapılmıştır.   

Büyük kartonlara şu kelimeler yazılır ve ne çağrıştırıyorsa onu 

yazmaları istenir. 

Kadın hakları-Çalışma-Eğitim-Kendine saygı-İş bölümü  

Gruplar oluşturulur. Bunlardan yola çıkarak bir slogan bulmaları istenir.  

Bunlarla ilgili bir doğaçlama hazırlamaları istenir. Fotoğraf öncesi, 

fotoğraf anı, fotoğraf sonrası canlandırılır.  

Ara Değerlendirme  

• Bir kadının çalışmamasının nedeni neler olabilir? 

• Çalışmanın bir kadın için zorlukları neler olabilir? 

• Çalışma yaşamından neler beklersiniz? 

• Çalışma başlasanız ne tür düzenlemeler yapmanız gerekir?  

• Kadınlar için en uygun 3 meslek nedir? 

• Neden bu mesleklerin kadınlar için uygun olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

• Erkekler için en uygun 3 meslek hangileridir? 

• Neden bu mesleklerin erkekler için uygun olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

Rahatlama: Üçüncü Göz 

Hafif bir müzik eşliğinde şu yönergeler verilir. 

 “İki gözünüzün ortasında üçüncü bir gözünüz var… Bu gözünüzü 

istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz… İstediğiniz her yere gidiyor... Şimdi 

onu vücudunuzda gezdirin… Bütün organlarınıza bakın… Kalbinize... 

Ciğerlerinize… Midenize… Bacaklarınıza… Ellerinize… Onlar sana ne 

söylemek isterdi… Sen onlara ne söylemek isterdin… Onlarla konuşun... 



161 

 

 

Onlar olmasaydı ne yapardın… Hepsinin senin için ayrı ayrı çok önemli 

olduğunu düşün…” 

Genel Değerlendirme 

 

Hedef tahtaları:  12 tane iç içe çember çizilir. katılımcılar memnuniyet 

derecesini bu hedef tahtasına işaretler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 

9. Oturum 

Kitle İletişim Araçlarında Toplumsal Cinsiyet 

Amaçlar:  

1. Kitle iletişim araçlarında kullanılan kadın imgesinin toplumsal 

cinsiyet rollerini nasıl etkilediğinin farkına varmasını sağlamak. 

2. Kitle iletişim araçlarıyla oluşturulan kadınlık imajının farkına varır. 

3. Gevşeme hareketlerini öğrenme. 

Yöntem: Yaratıcı drama, oyun, bilgilendirme, soru cevap, grup 

tartışması. 

Kullanılan Araçlar:  Bir adet şapka 

Katılımcı Sayısı: ÇKGV 13 MBTM 9 

Süre: ÇKGV 180 dk. MBTM 150 dk. 

Yapılan Etkinlikler:  

• Kitle İletişim Araçlarında Toplumsal Cinsiye 

• Etkinlik: Ayaklarla Değişik Yürüyüş  

• Oyun: İsmini Yaz, Yakın Dokunma, Omuza Dokunma, Şapkayı Takip 

Et, Şapka Bende Değil, Mendil Kapmaca  

• Canlandırma: Duygular 

• Etkinlik: Heykel Oluşturma  

• Canlandırma: Heykel  

• Canlandırma: Gazete Haberi  

• Canlandırma: Televizyon Görüşmesi 

• Ara Değerlendirme  

• Rahatlama: Gevşeme Egzersizi 

• Genel Değerlendirme  
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Süreç 

Isınma/ Hazırlık 

Etkinlik: Ayaklarla Değişik Yürüyüş 

Amaç: Isınma, vücudun farkına varma 

Lider aşağıdaki yönergeleri katılımcılara verir. 

 “Müziği dinleyin. Müzik durunca donun. Konuşma yok. Hızlı bir müzikle 

hızla yürüyün, müzik yavaşlayınca sakin durumda yürüyün. Elleriniz 

ensenizde. Parmak ucunuzda yürüyün. Parmak ucunuzdan topuklara doğru 

basarak yürüyün. Şimdi ayak tabanlarınızı hissederek yürüyün. Ellerinizi önde 

kavuşturun. Ayak burunlarınızı içe ve dışa doğru değiştirerek yürüyün. 

Ayaklarınızın yan kısmına basarak yürüyün. Dışa ve içe doğru. Baygın 

hareketlerle, bedeniniz öne eğik yürüyün. Belinizi tutarak ve karnınızı öne 

doğru çıkararak yürüyün”.  

Oyun: İsmini Yaz 

Amaç: Isınma, farkındalık.  

Lider, herkesin mekânda dolaşarak ismini mekâna yazmalarını ister. 

Oyun: Yakın Dokunma 

Amaç: Beden koordinasyonu,  

İkili grup oluşturulur (A-B) A’lar elini kullanır B’lere çok yakın hareket 

ederek ellerini A’lara çok yakın gezdirir. B’ler o tarafın hareket ettirir. 

Oyun: Omuza Dokunma 

Amaç: Dikkat, kontrol, dokunma ve bedeninin farkında olma. 

İki kişi karşılıklı durur. (A-B) A’lar sağ eliyle karşındakinin sol omzuna 

dokunmaya çalışır, B’ler bundan kaçmaya çalışır. Üç hak vardır. Sonra iki 

omuza da olabilir. Rol değiştirilir.  
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Oyun: Şapkayı Takip Et 

Amaç: Yaratıcılık, -mış gibi yapma.  

Şapkayı takan bir karaktere bürünür. Onun gibi davranır şapkayı da o 

şekilde kullanır. Ünlü birilerini düşünün. Onu taklit edin. Onun gibi konuşun. 

Onun gibi hareket edin. Abartın. Kim olduğunuzu herkes görsün. 

 

 

 

 

 

Oyun: Şapka Bende Değil 

Amaç: Hızlı hareket, eğlenme, grup içi dinamiklerinin sağlanması, 

iletişime geçme, kazanma-kaybetme duygusu yaşama. 

Katılımcılara bir şapka verilir. Herkes sırayla şapkayı kafasına takar. 

Tempolu bir müzik eşliğinde şapka kafadan kafaya dolaştırılır. Şapkayı 

verirken “şapka bende değil” denir. Lider müziği kapattığında şapka kimdeyse 

o kişi oyun dışı kalır. 

Oyun: Mendil Kapmaca  

Amaç: Hızlı hareket, eğlenme, kazanma-kaybetme duygusu. 

Katılımcılara birer tane kâğıt mendil verilir. Herkes bunu beline takar. 

Herkesin amacı kendi mendilini korumak ama bu arada başkasının mendilini 

de kapmaktır. Oyun sırasında beldeki mendil el ile kapatılmamalıdır. Oyun 

sonunda en çok mendil kapan oyunu kazanır.  
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Canlandırma: Duygular 

Amaç: Duyguları farketmek. 

İki grup oluşturulur.  Gruplar mekânın iki yanında karşılıklı durur. 

Liderin verdiği bir kavramla koşarak mekanın ortasına gelecek ve liderin 

verdiğim kavrama ilişkin bir tablo oluşturur. (Lider tarafından sırasıyla öfke, 

öfkenin karşıtı duygu, aşk, aşkın karşıtı duygu, kuşku, kuşkunun karşıtı duygu, 

şans, şansın karşıtı duygu kavramları verilir. Her iki grup sırayla bu duyguları 

yansıtan tablolar oluşturur. Liderin uyarısı ile giderek bireysel heykellerden, 

birbiriyle ilintili tabloya doğru bir geçiş gözlenir). 

Etkinlik: Heykel Oluşturma 

Amaç: Yaratıcılık, duyguların farkıma varma ve ifade etme,  

dokunmayla ilgili farkındalık kazanma. 

İkili grup olunur. Eşlerden birisi heykeltıraş diğeri heykel çamuru olur. 

Heykeltıraş olan diğerini istediği şekle sokarak bir ifade yansıtacak heykel 

yapar. Bütün heykeller bittikten sonra katılmcılar heykelleri gezer. Ne ifade 

ettiğini bulmaya çalışır. Rol değiştirilerek çalışma devam eder.  

Canlandırma: Heykel 

Amaç: Heykelden yola çıkararak kadınlıkla ilgili bir hikâye yaratma. 

Kitle iletişim araçlarında kullanılan kadın imgesinin toplumsal cinsiyet rollerini 

nasıl etkilediğinin farkına varmasını sağlamak.  

Gruplar oluşturulur. Bir kişi heykel çamuru olur. Gruptakiler heykel 

çamuruna TV de yada gazatede olabilecek kadınlarla ilgili bir durumu 

yansıtacak şekil verir. Heykele ilişkin bir hikaye oluşturulur ve olayın öncesi, 

olay anı ve sonarasını yansıtacak şekilde canlandırmaları istenir. 
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Canlandırma: Gazete Haberi 

Amaç: Kadınların yaşadıkları olumsuz deneyimleri farketmeleri ve 

bunları ifade etmeleri.  

Gazeteden kadınlıkla ilgili bir haber seçilir. Bunu bir film çekermiş gibi 

oynamaları istenir. 

 

 

 

 

 

 

 

Canlandırma: Televizyon Görüşmesi 

Amaç: Yaratıcılık, spontanlık, düşünceyi ifade etme.  

Lider katılımcılara şu yönergeyi verir. “Televizyon kanallarından birinin 

sizinle görüşme yapacağını farz edin. Toplam 30 saniye içinde ister kendinizi, 

isterseniz de bir konu üzerinde söylemek istediklerinizi ifade edeceğiniz bir 

konuşma metni yazınız ve kürsüye gelerek ifade ediniz.” 

Ara Değerlendirme 

• TV, gazete gibi basında kadınlıkla ilgili bize neler anlatılıyor? 

• Basında kadınlar nasıl gösteriliyor? 

• TV, hayatımızı nasıl yönlendiriyor? 
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Rahatlama: Gevşeme Egzersizi  

Rahat edeceğiniz bir şekilde sandalyelerinize oturun. 

Gözlerinizi kapatıp tüm dikkatinizi toplarken uzuvlarınızı kasıp daha 

sonra da gevşetecek pozisyona girin. 

Ellerinizi sımsıkı yumruk yapıp yaklaşık olarak üç saniye sıkın, daha 

sonra gevşetin ve bu gevşemeyi beş saniye sürdürdükten sonra tekrardan 

ellerinizi sımsıkı yumruk yapıp yaklaşık olarak üç saniye sıkın, daha sonra 

tekrardan beş saniye kadar gevşetin. 

Daha sonra yukarı çıkarak kollarınızı gerin. Adeta önünüzde bir duvar 

olduğunu farz ederek avuç içleriniz duvara değermiş gibi kollarınızı ileri doğru 

uzatıp kasın, bir yay gibi gerilen kollarınızı yaklaşık üç saniye kadar sonra 

gevşetmek için kucağınıza bırakın. 

Beş saniye kadar dinlendirdikten sonra tekrar avuç içleriniz duvara 

değermiş gibi kollarınızı ileri doğru uzatıp kollarınızı kasın ve tekrar gevşetip 

dinlendirin. 

Sıra omuzlarınıza geldiğinde kafanızı hiç kımıldatmadan omuzlarınızı 

yukarı doğru kaldırın, kulaklarınıza değdirecekmiş gibi yaklaşık üç saniye 

kadar kasın. 

Omuzlarınızı aşağıya yavaşça düşürerek kaslarınızı gevşetin. Beş 

saniye dinlendirdikten sonra kafanızı hiç kımıldatmadan omuzlarınızı 

tekrardan kulaklarınıza değdirecekmiş gibi yukarı doğru kaldırın ve yaklaşık 

üç saniye kadar kasın. Omuzlarınızı aşağıya yavaşça düşürerek kaslarınızı 

gevşetin. Beş saniye omuz kaslarınızı rahatlattıktan sonra yüzünüze ve 

kafanıza geçin. 

Alnınızı kasın; kaslarınızı saçlarınıza doğru kaldırıp alnınızı kasın veya 

kaşlarınızı çatın. Üç saniye kadar kastıktan sonra gevşetin, alnınızın her 

noktasının gevşediğini düşünün. Beş saniye gevşettikten sonra tekrardan 

alnınızı kasın üç saniye kadar kasılı tuttuktan sonra yine yavaşça gevşetin. 
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Gözlerinizi sımsıkı yumun ve göz kapaklarınızı kasın yaklaşık üç saniye 

kadar kastıktan sonra yavaş yavaş gevşeterek beş saniye kadar gevşek 

pozisyonda bıraktıktan sonra tekrardan kasıp aynı işlemi gerçekleştirin. 

Dudaklarınıza gelin dudaklarınızı sımsıkı bir biçimde birbirine bastırın 

ve üç saniye kadar gerginleştirdikten sonra yavaşça gevşetin beş saniye 

kadar gevşek pozisyonda bırakarak rahatlatın. Tekrardan dudaklarınızı 

sımsıkı bir biçimde birbirine bastırın ve üç saniye kadar gerginleştirdikten 

sonra yavaşça gevşetin beş saniye kadar dinlendirin. 

Daha sonra çenenize geçin tüm dikkatinizi çenenizde toplayarak 

dişlerinizi sımsıkı birbirine bastırın üç saniye kadar gergin tutarak yavaşça 

gevşetin ve beş saniye kadar iyice gevşetin. Tekrardan dişlerinizi sımsıkı 

birbirine bastırın üç saniye kadar gergin tutarak yavaşça gevşetin ve beş 

saniye kadar iyice gevşetin. 

Şimdi de boynunuza geçin; basınızı öne doğru eğerek çenenizi 

göğsünüze bastırarak boynunuzu gerin üç saniye kadar gergin tutarak 

basınızı yavaşça kaldırın. 

Boyun kaslarınızı yavaşça beş saniye kadar iyice gevşettikten sonra 

tekrardan basınızı öne doğru eğerek çenenizi göğsünüze bastırarak 

boynunuzu gerin üç saniye kadar gergin tutarak başınızı yavaşça kaldırın. 

Boyun kaslarınızı yavaşça beş saniye kadar iyice gevşettikten sonra karın 

kaslarınıza geçin. 

Karın kaslarınızı sanki birisi karnınıza yumruk atıyormuş gibi gerili 

tutun. Üç saniye sonra kaslarınızı yavaşça gevşetin ve beş saniye kadar daha 

da rahatlatın. 

Ardından karın kaslarınızı tekrardan kasın ve yavaşça beş saniye 

kadar gevşetin. 

Sıra bacak kaslarınıza geldi ayaklarınızı ileriye doğru uzatıp her iki 

bacağınızı yukarı kaldırın. Böylece bacak kaslarınız gerilecektir. Üç saniye 

kadar bacaklarınız gerilmiş vaziyette durduktan sonra yavaşça indirerek 
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bacaklarınızı rahatlatın ve beş saniye kadar iyice gevşetin. Tekrardan 

bacaklarınızı ileriye doğru uzatıp bacaklarınızı kaldırın üç saniye kadar gerili 

tuttuktan sonra beş saniye kadar yavaşça indirerek gevşetin. 

Vücudunuzun kaslarını gerip, gevşeterek gevşemenin ne olduğunu 

anlayana kadar haftalarca bu işleme devam edin. Birkaç hafta düzenli olarak 

günde birkaç kez yaptığınız bu egzersizi iyi öğrendikten sonra bu egzersizi 

sadece kaslarınızın gevşediğini düşünerek yapın. 

Yukarıdan aşağıya doğru olmak şartıyla: parmaklarınızdan başlayarak 

aklınızdan kendi kendinize parmaklarınızın gevşediğini düşünün. Sonrasında 

tekrardan parmaklarınızın daha da gevşediğini düşünün. 

Ve kollarınıza geçip, kollarınızın gevşediğini külçe gibi kucağınıza 

yığıldığını düşünün. 

Omuzlarınıza geçin ve omuzlarınızın gevşediğini düşünün. Hatta 

omuzlarınızın üstüne bir ağırlık konmuşçasına iyice çöküp kendini aşağıya 

bırakmış gibi iyice gevşediğini düşünün. 

Yüzünüze geçip, yüzünüzün gevşediğini düşünün. 

Yüzünüzün daha da gevşediğini düşünün. 

Alın bölgesinin gevşediğini düşünün. 

Alın bölgesinin daha da gevşediğini düşünün. 

Göz kapaklarınıza geçin ve göz kapaklarınızın gevşediğini düşünün. 

Göz kapaklarınızın daha da gevşediğini düşünün. 

Çene bölgesine geçin. Çenenin ve çene kaslarının gevşediğini 

düşünün. 

Çene kaslarınızın daha da gevşediğini düşünün. 

Dudaklarınızın gevşediğini düşünün. 
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Dudak ve ağız kaslarınızın daha da gevşediğini düşünün. 

Yüzünüzün ve kafanızın iyice gevşediğini düşünün. 

Yüz ve kafa kaslarınızın daha da gevşediğini düşünün. 

Karın bölgesine geçin ve karın kaslarınızın gevşediğini düşünün. 

Karın kaslarınızın daha da gevşediğini düşünün. 

Bacaklarınızın gevşediğini düşünün. 

Bacak kaslarınızın daha da gevşediğini düşünün. 

Ayaklarınıza geçin ve ayaklarınızın gevşediğini düşünün. 

Ayaklarınızın daha da gevşediğini düşünün. 

Derin nefesler alın. Aldığınız derin nefesler sizi germeyecek ve 

sıkmayacak derinlikte olsun. Aldığınız her derin havayı içinize alırken yavaş 

ve bırakırken daha yavaş bırakın. Bu nefes egzersizini yaklaşık olarak, 

saymadan yedi sekiz kere alıp verin. Olduğunuz yerde biraz dinlendikten 

sonra yavaşça gözlerinizi açıp kalkın. 

Genel Değerlendirme 

İki kişi ortaya gelir günün değerlendirmesini dedikodu yapar gibi 

birbirine anlatır. Başka bir ikili grup gelir ve devam eder.  
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10. Oturum 

Kamusal Alan- Özel alan 

Amaçlar:  

1. Özel alan- kamusal alan arasındaki ayrımı fark etme. 

2. Özel alanda yaşananların kamusal alanda kadınları nasıl 

kısıtladığını farketme. 

3. Toplumda girişken davranışlar sergileme. 

4. Kamusal ve özel alanda gösterdiği davranış biçiminin farkına varır. 

Yöntem: Yaratıcı drama, oyun, bilgilendirme, soru cevap, grup 

tartışması. 

Kullanılan Araçlar: Natacha Atlas’ın Diaspora albümü 

Katılımcı Sayısı: ÇKGV 12,  MBTM 7 

Süre: ÇKGV 170 dk.MBTM 150 dk. 

Yapılan Etkinlikler:  

• Oyun: Sekiz Adım 

• Oyun: Müzikli Sandalyeler,  Salyangoz Oyunu, Katil Kim? Hırsız-Polis, 

Dokunma ve Yakalama, Sokaklar ve Caddeler  

• Canlandırma: Evde Yaşam  

• Ara Değerlendirme  

• Canlandırma: Kamusal Alanlar 

• Ara Değerlendirme  

• Rahatlama: Parkta Gezinti  

• Genel Değerlendirme: Hava Durumu  
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Süreç 

Isınma/ Hazırlık 

Etkinlik: İki Grup Yürüyor 

Amaç: Isınma, uyum, konsantrasyon,  

Lider aşağıdaki yönergeleri katılımcılara verir. 

Mekânda yürüyün, temponuzu arttırın, değişik yönlere gidin. Durun 

dediğimde yerinizde durun… Durun! En yakınızdaki kişi iki grup oluşturun…. 

A ve B olun. A’ lar belli bir ritim bulup yürüsün, B’ ler dursun.  Daha sonra B’ler 

yürüsün A’ lar dursun. Her iki grup da karışmış bir şekilde yürüsün, el vurunca 

A’lar dursun, B’ler yürüsün ya da tersi. Çalışma ilerledikçe bir grup diğerini 

durdurabilir. Bir grup diğerini durmaya yönlendirebilir. 

Oyun: Sekiz Adım 

Amaç: Ritmi yakalama, uyum sağlama 

Ritmik bir müzik eşliğinde (Natacha Atlas) herkes aynı sekiz adım düz 

yürür. Aynı anda durup ayak parmaklarının ucunda sekiz kez kalkar. Son 

aşamada sekiz adım geriye doğru yürünür. Tekrar ileri doğru yürünerek 

sürekli tekrar edilir. Amaç herkesin aynı anda harekete başlaması ve 

bitirmesidir.  

Oyun: Müzikli Sandalyeler  

Amaç: Eğlenme, dikkat, konsantrasyon. 

Sandalyeler sırt sırta sıralanır. Eğitici müziği başlatır. Müzik 

durduğunda herkes bir sandalye kapmaya çalışır. Kapamayan oyundan çıkar. 

Her çıkan için bir sandalye eksiltilerek oyun tekrarlanır. Son kalan oyunu 

kazanır.  
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Oyun:  Salyangoz Oyunu 

Amaç: Eğlenme, dikkat, konsatrosyon, 

Grup sıra olur. Herkes eli ile önündeki arkadaşının belinden tutar. Grup 

ritimle yürümeye başlar. En öndeki en arkadakini yakalamaya çalışır ve koşar. 

Yakalanan oyundan çıkar. 

Oyun: Katil Kim? 

Amaç: Dikkat, konsantrasyon,  

Katılımcılar gözleri kapalı şekilde mekânda yürür. Lider olduğunuz 

yerde durun dedikten sonra herkes durur ama gözlerinizi açmazlar. Lider 

katılımcıların aralarında dolaşır ve bir kişinin omzuna birisinin de sırtına 

dokunur. Dokunulan kişi polis olur, sırtına dokunulan kişi de katil olur. Sonra 

katılımcılar gözlerini açıp serbest bir şekilde yürümeye başlarlar ve yürürken 

birbirlerinin gözlerinin içine bakarlar. Katil seçilen kişi gözlerini kırparak 

kurbanlarını öldürür. Ölen kişiler içinden on’a kadar saydıktan sonra bağırarak 

yere düşer. Bu arada polis seçilen kişi katili bulmaya çalışır. Katili tahmin 

edenler lidere gelip kulağına tahminlerini söylerler. Doğru tahminde bulunanlar 

liderin yanında bekler. Yanlış tahminde bulunanlar oyuna devam eder. Katil 

herkesi öldürünceye kadar oyun sürer. 

Oyun: Hırsız-Polis 

Amaç: Dikkat, konsantrasyon, empati, strateji geliştirmek.  

İki kişi ebe seçilir. Birisi hırsız diğeri polis olur. Diğer katılımcılar karşılık 

bir koridor oluşturur. Hiç konuşmazlar ve ses çıkarmazlar. Hırsız ve polis 

koridorun birer ucunda durur. Polisin gözleri kapalıdır. Hırsızın amacı 

koridordan geçerek karşı tarafa ulaşmaktır, polisin amacı da hırsızı 

yakalamaktır. 
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Oyun: Dokunma ve Yakalama 

Amaç: Dikkat, konsantrasyon, empati, strateji geliştirmek.  

Ebe ortada gözler bağlanır... Ebe bulunduğu alanda bir adım çapında 

dönebilir... Etrafında çember şeklinde oturanlar, kalkıp ebeye dokunur... Ebe 

dokunanları yakalamaya çalışır... Yakaladığı (dokunduğu ) kişi ebe olur...  

Oyun: Sokaklar ve Caddeler  

Amaç: Hızlı hareket, dikkat, konsantrasyon, empati, strateji geliştirmek.  

Üç eşit sayıda grup olunur ve gruplar birbirine paralel sıralar oluşturur. 

Belli bir aralıkla durulur ve yan sıradakiler ile parmak uçları birbirine değecek 

şekilde herkes kollarını yana açar. Bu biçimde sokak ve caddeler oluşturulur. 

Gruptan iki kişi bu sıranın başında kalır, biri polis diğeri de hırsız olur. Polis 

hırsızı grubun oluşturduğu cadde ve sokaklarda yakalamaya çalışır. Hırsız 

kaçarken bir yandan da değiştir yönergesi verilir. Bu sırada gruptakiler sağa 

ya da sola dönerek yolu polisin geçemeyeceği şekilde kapatırlar. Polis de 

hırsız da kolların altından geçemezler. Herkesin polis ve hırsız rollerini 

oynamasıyla oyun sonlandırılır. 

Canlandırma: Evde Yaşam 

Amaç: Özel alan hakkında farkındalık yaratmak.  

Dört odalı bir ev hayal edin. Salon, mutfak oturma odası ve yatak 

odası. Tek el vurmada mutfağa, iki el vurmada salona, üç el vurmada oturma 

odasına dört el vurmada yatak odasına gidin. Orada neler yaparsınız, ne 

düşünürsünüz, nasıl hissedersiniz onları yapın.  

Ara Değerlendirme 

• Mutfak, salon, yatak odası sizin için ne ifade ediyor?  

• Aileniz için önemli kararları nasıl alırsınız?  
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Canlandırma: Kamusal Alanlar 

Amaç: Kamusal alan hakkında farkındalık yaratmak.  

Gruplar oluşturulur. 

Birinci grup: Muhtar olmak istiyorsun. Engeller nelerdir? Bununla ilgili 

bir doğaçlama hazırlamaları istenir.  

İkinci grup:  Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Biriniz kadın. Müdürlük sizin 

hakkınız ma önünüzde engeller var.  

Üçüncü grup: Kahvehanede geçen bir an. Herkes erkek rolünde.  

Ara Değerlendirme 

• Herhangi bir dernek, kulüp ya da siyasi partide aktif olarak 

çalışıyor musunuz? 

• Bir seçim olsa( Milletvekili, belediye başkanlığı, muhtarlık, 

dernek başkanlığı gibi) aday olmak ister misiniz? 

Rahatlama: Parkta Gezinti 

Kuş seslerinin olduğu bir müzik eşliğinde gruba şu yönergeler verilir. 

“Sırt üstü yatın… Gözlerinizi kapatın… Bacaklarınızı uzatın… Kollarınız 

iki yanda… Derin nefes alıp verin… Toplum merkezinden çıktınız… Caddeyi 

geçtiniz… Parka gittiniz… Yaprakların altında yürüyorsunuz…. Yanınızda çok 

sevdiğiniz birisi var… Onunla konuşun… Ne konuşuyorsunuz? Sararmış ve 

yere dökülmüş yaprakların üstünde yürüyorsunuz... Bastığınız yerde 

yaprakların sesini duyuyorsunuz... Havada yeni yağmış yağmurun kokusu 

var… Kendinizi çok rahat hissediyorsunuz… Yavaş yavaş merkeze, çalışma 

mekânına geri dönüyorsunuz… Mekâna geldiniz gözlerinizi biran açın ve 

kapatın. Şimdi açın… Hazır olan sağ tarafına dönüp oturabilir”.  
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Genel Değerlendirme: Hava Durumu 

Katılımcılar diğerleriyle o gün içinde bulundukları ruh halini paylaşmak 

için yapılır. Her bir katılımcı diğerlerine hava durumu terimlerini kullanarak ruh 

halini anlatır. Örneğin: Bugün güneş benim için parlıyor. Kara bulutlar 

belirmeye besledi. Bugün çok yağmurluyum. Fikrim yok gibi… 
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11. Oturum 

Cinsiyetçi Çocuk Yetiştirme 

Amaçlar:  

1. Anne babasının kendi üzerindeki toplumsal cinsiyet etkisini görme. 

2. Kız ve erkek çocuklarına nasıl davrandıklarını fark etme. 

3. Çevresindekilerin kendisine nasıl davrandığını fark etme. 

4. Kadınların kendi çocuklarını ve çevrelerindeki kişileri etkileyerek 

eşitlikçi çocuk yetiştirmelerini sağlamak. 

Yöntem: Yaratıcı drama, oyun, bilgilendirme, soru cevap, grup 

tartışması. 

Kullanılan Araçlar: Yok 

Katılımcı Sayısı: ÇKGV 11, MBTM 8 

Süre: ÇKGV 180 dk. MBTM 140 dk. 

Yapılan Etkinlikler:  

• Etkinlik: Kızılay’da Gezinti 

• Etkinlik: Sarkaçlar 

• Etkinlik: El Ele Ayağa Kalkma 

• Etkinlik: Sırt Sırta Oturma 

• Oyun: Davul-Zurna Bir, İki, Üç, Çamura Batma, Yer Kapmaca, Eşini 

Bul, Sandalyeden Kaldırma, Hayali Bebek 

• Ara Değerlendirme 

• Rahatlama: Barış Yıldızı  

• Genel Değerlendirme  
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Süreç 

Isınma/ Hazırlık 

Etkinlik: Kızılay’da Gezinti 

Amaç: Isınma, rahatlama, farkındalık geliştirme. 

Lider katılımcılara şu yönergeyi verir.  

Burası Kızılay… İş yaşamı… İşe yetişiyormuş gibi yürüyün… 

Tempolu… Müzik durunca durun… Yere bakmayın… Boş alanlara yürüyün… 

Sürekli karşıya bakın… Gerçek bir randevuya gitmek için yürüyün… Yetişme 

k için kaygılısınız… Kızılay’da sokaklarda yeni bir şeyler keşfediyormuş gibi 

yürüyün… Çevrenize bakın… Görün… Sonra başka bir görüntüyle ilgilenin… 

Merak içinde devam edin... Kızılay sokakları çok değişik… Burası sizi 

delirtiyor. En sonunda öyle bir şey göreceksiniz ki şaşkınlıktan 

delireceksiniz… Ne gördüğünüzü bize göstermeye çalışın… Fiziksel olarak 

aldığınız duruma göre ne gördüğünüzü tahmin etmek istiyorum. 

Etkinlik: Sarkaçlar 

Amaç: Güven, konsantrasyon, birlikte hareket 

Üç kişilik gruplar oluşturulur. Bir kişi ortaya geçer, gözünü kapatır. 

Diğer bir kişiye yüzünü, öbürüne sırtını döner. Vücudunu hiç kırmadan kendini 

bir hacı yatmaz gibi onların eline bırakır.  

Aynı hareket beş kişiyle yapılır. Bu kez L şeklinde durulur. Tam 

ortadaki hem solundakini hem sağındakini kontrol eder. Bu sayı sürekli 

arttırılarak devam eder.  

Beş-altı kişilik gruplar oluşturulur. Gruplardan bir kişi gönüllü olur. 

Grubun ortasına geçer ve kendini onlara bırakır, hacı yatmaz gibi elden ele 

dolaştırılır.  
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Etkinlik: El Ele Ayağa Kalkma 

Amaç: Konsantrasyon, eşine güven, denge, birlikte hareket. 

İkili eş olunur. Eşler karşılıklı oturur. Birbirinin ellerinden tutar. Bu 

şekilde birlikte ayağa kalkmaya çalışırlar.  

Etkinlik: Sırt Sırta Oturma 

Amaç: Konsantrasyon, eşine güven, denge, birlikte hareket. 

İkili eş olunur. Eşler sırt sırta ayakta durur. Sırtlarını birbirine dayar.  Bu 

şekilde yere oturmaya çalışır.  

Oyun: Davul-Zurna Bir, İki, Üç  

Amaç: Dikkat, bedenini kontrol,  

Bir ebe seçilir. Ebe yüzünü duvara dayar. Arkasına küçük bir eşya 

konur. Katılımcılar bir çizgide durur. Katılımcıların amacı ebenin yüzü duvara 

dönükken hareket edip, arkasındaki eşyayı alıp, ebeye göstermeden önceki 

çizgiye kadar getirmektir. Ebenin amacı arkasındaki eşyayı korumak amacıyla 

davul-zurna bir, iki, üç dedikten sonra arkasını dönüp hareket halindekileri 

görüp onları oyun dışına göndermektir.  

Oyun: Çamura Batma  

Amaç: Eğlenme, hızlı hareket etme, yardımlaşma,  

Bir ebe seçilir. Ebenin amacı herkese dokunarak onları oldukları yerde 

dondurmaktır. Diğerlerinin amacı da hem ebeye yakalanmamak hem de 

donmuş arkadaşlarının bacaklarının altından geçerek onları tekrar aktif hale 

getirmektir. Ebe herkesi dondurduğunda oyun biter. 
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Oyun: Yer Kapmaca  

Amaç: Dikkat, konsantrasyon, hızlı hareket etme, eğlenme. 

Bir kişi ebe olur. Katılımcıların sayısından bir eksik minder daire 

biçiminde dizilir. Katılımcılar dans ederek mekânda dolaşır. Lider müziği 

kapattığında herkes bir minder kapmaya çalışır. Açıkta kalan kişi oyun dışı 

kalır.  

Oyun: Eşini Bul  

Amaç: Birlikte hareket, eğlenme, dikkat, konsantrasyon.  

İkili eş olunur. Herkes tempolu bir müzik eşliğinde mekânda dans eder. 

Lider müziği kapatır ve “eşini bul” der. Eşini bulanlar el ele tutuşup yere oturur. 

Eşini bulamayan, geç bulan oyun dışı kalır.  

Oyun: Sandalyeden Kaldırma 

Amaç: Dikkat, göz iletişimi,  strateji geliştirme.  

Bir kişi sandalyeye oturur. O mahkumdur. Bir kişi de onun arkasında 

durur. O da gardiyandır. Bir kişide karşıda durur. O da sadece göz işaretiyle 

mahkumu kurtarmaya çalışır.  Mahkuma göz işareti edildiğinde mahkum 

hızlıca yerinden kalkıp kurtulmaya çalışır,  gardiyanın amacı da mahkumu 

tutmaktır.   

Etkinlik: Hayali Bebek 

Amaç: Katılımcıların kız ve erkek çocuklara nasıl davrandıklarının, 

onlara ne tür sözler söylediklerini farkına varmalarını sağlamak.  

Bir bebek varmış gibi düşünülür. Cinsiyeti erkektir. Ona bir söz söylenir 

ve yanındakine verilir. Tur tamamlanır.  

Cinsiyeti kız olan bir bebek dolaştırılır.  
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Ara Değerlendirme 

• Kız ve erkek bebeği elimize aldığımızda duygularımız nasıl 

değişti? 

• Annen toplumsal cinsiyet rolünü nasıl görüyordu? 

• Baban toplumsal cinsiyet rolünü nasıl görüyordu? 

• Senin onlarla ortak noktaların ve farklı noktaların nedir? 

Rahatlama: Barış Yıldızı 

Kendimizi iyi hissetmenin bir yolu da insanın içinin huzurlu/rahat/sakin 

olmasıdır. Bu gün, huzurlu olmakta ilgili bir alıştırma yapacağız. İçimizde 

huzuru hissetmenin bir yolu da yıldızları düşünmek ve kendimizin tamamen 

onlar gibi olduğunu hayal etmek... Yıldızlar gökyüzünde öyle güzeller ki, pırıl 

pırıl parlıyorlar... Onları görebiliyoruz, fakat seslerini işitemiyoruz. O kadar 

sessiz ve huzur içindekiler, o kadar sakinler ki... Hep birlikte sakin/huzur 

içinde olmayı deneyelim. Herkesin hareketsiz olmasını istiyorum... Ayak 

parmaklarınızı ve bacaklarınızı gevşetin, rahatlatın... Yüzünüzü de... Kendinizi 

güven içinde hissediyorsunuz... Barışın yumuşak ışığı sizi çevreliyor... İçinizde 

küçük, güzel bir yıldız var gibi... Barışçıl, huzurlu bir ışık var... İçinizin huzur 

içinde olduğunu hissediyorsunuz... Aydınlık ve güven içinde... Bir barış yıldızı 

gibisiniz... Tamamen sakinleşin ve içiniz barış dolu olsun... Ne zaman içinizde 

huzuru/barışı hissetmek isterseniz, sakinleşip rahatlayın ve barış dolu bir 

yıldız olduğunuzu hatırlayın.  

Genel Değerlendirme  
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12. Oturum 

Genel Değerlendirme ve Bitirme Etkinlikleri 

Amaçlar:  

1. Son testleri yapmak.  

2. Genel değerlendirme ve grubu sonlandırma yapma.  

3. Grup üyelerinin, grup yaşantısının kalıcılığını sağlama. 

4. Grup yaşantısından olumlu duygularla ayrılma. 

5. Kendi ve grup üyeleri hakkında olumlu ifadeler kullanma. 

Yöntem: Yaratıcı drama, oyun, bilgilendirme, soru cevap, grup 

tartışması. 

Kullanılan Araçlar: Ön testte kullanılan ölçekler, “yaşantı gruplarını 

değerlendirme soruları” formu, geri bildirim formu, karton ve renkli kalemler.  

Katılımcı Sayısı: ÇKGV 15, MBTM 9 

Süre: ÇKGV 180 dk. MBTM 160 dk.  

Yapılan Etkinlikler:  

• Etkinlik: Arkadaşının Reklâmını Yap 

• Etkinlik: Kendi Reklâmını Yap 

• Etkinlik: Gazete Çıkarma  

• Etkinlik: Sevgi Bombardımanı.  

• Ölçeklerin ve geri bildirim formunun doldurulması.  
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Süreç 

Isınma/ Hazırlık 

Etkinlik: Arkadaşının Reklâmını Yap 

Amaç: Eğlenme, kendini değerli görme, olumlu özelliklerinin farkına 

varma. 

Çember olunur. İki kişi ortaya çıkar. Birisi diğerini bir ürünmüş gibi 

reklâmını yapar. Örneğin, güzel gözleri var, uzun boylu, güzel resim yapar. 

Tanıtımı yapılan özellikleri hareketleri ile gösterir.  

Etkinlik: Kendi Reklâmını Yap 

Amaç: Olumlu özelliklerinin farkına varma. Kendilik değerini 

destekleme,  Belirli bir konu üzerinde fikirlerin alınması 

Katılımcılara “Benim kendimde sevdiğim şey........” yazan kağıtlar 

dağıtılır. Boşluğa kendisiyle ilgili bir şeyler yazmaları istenir. 

Etkinlik: Gazete Çıkarma 

Amaç: Programı eğlenceli halde gözden geçirme, gruptan 

kazanılanları fark etme, uzlaşma ortamının sağlanması, sonlandırma veda 

edilmesi süreci, eğitimleri ve süreci değerlendirme. 

Katılımcılar bütün programla ile ilgili gazete sayfası yaparlar. 
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Etkinlik: Sevgi Bombardımanı. 

Amaç: Bütün katılımcılara güzel sözler söyleme, mutlu ayrılma, olumlu 

özelliklerinin farkına varma, olumlu duygularla gruptan ayrılma. 

Ortaya bir sandalye konur. Katılımcılardan bir kişi gelip oturur. O kişi 

hakkında grup olumlu özelliklerini söyler. Söylenen özellikler not edilir ve 

katılımcıya verilir. 
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Ekler 

Ek 1: Grup Kuralları 

1. Grup üyelerinin çok zorunlu durumlar dışında her oturuma katılmaları 

ve oturumlara tam vaktinde gelmeleri beklenir. Gelemeyeceklerini daha 

önceden bildirmelidirler. 

2. Grup üyelerinin ellerinden geldiğince etkinlik ve canlandırmalara 

katılmaları beklenir.  

3. Oturumlar sırasında grup üyelerinin kendilerine ilişkin paylaştıkları özel 

yaşantılar grup dışında konuşulmamalı ve bir başkasına 

anlatılmamalıdır.  

4. Kişiler değil,  canlandırmalar sırasında oluşan durumlar tartışılmalı ve 

eleştirilmelidir. 

5. Grup üyeleri konuşmalarında genellemeler yapmak yerine, kendi 

yaşamlarından örnekler vermeye özen göstermelidir.  

6. Üyeler başkaları hakkında değil, kendileriyle ilgili konuşmaya dikkat 

etmelidir. 

7. Tartışma sırasında sırayla konuşulmalı ve birbirinin sözü 

kesilmemelidir. 

8. Herkes grupta eşit haklara sahiptir. 

9. Herkes birbirini dinlemelidir. 

10. Konuşurken “ben” dili kullanılmalıdır. 

11. Oturumlar sırasında grup üyeleri ve lider birbirine saygı göstermelidir. 

12. Grupta her üye, içinden geldiği gibi duygu, düşünce, istek ve arzularını 

rahatlıkla anlatabilmeli ve birbirlerine duygu ve düşüncelerini dürüstçe 

söyleyebilecek kadar değer vermelidir. 

13. Çalışmalar sırasında öncelikle kendimizi sonra diğerlerini fiziksel ve 

psikolojik olarak korunacaktır. Grup üyelerinin birbirine zarar verici 

davranışlarda bulunmasına izin verilmeyecektir.  

14. Grup oturumları süresince cep telefonları kapalı tutulacaktır. 

15. Uygulanan her oturum ve etkinlik sonrası duygu paylaşımı yapılacaktır. 

 



 197

Ek 2: Grup Sözleşmesi 

Ben ………………………………………………………………/……./2008 
tarihinde başlayan, oniki oturum sürecek olan, yaratıcı drama yöntemiyle 
özsaygı ve toplumsal cinsiyet bilinci geliştirme grup programına katılmayı ve 
aşağıda yer alan kurallara uymayı;  

Grup içerisindeki davranışlarımdan tamamen ben sorumlu olacağım. 

Bu grubun parçası olduğumu unutmayacağım. 

Grup sürecinde konuşulanları kesinlikle grup oturumlarının dışına 
yansıtmayacağım. Bu bakımdan gizlilik ilkesine uyacağım. 

Grup süreci içerisindeki tüm ilişkilerimde bireye saygı ilkesini ön planda 
tutacağım ve arkadaşlarımı saygı ile dinleyeceğim. 

Grup sürecinde diğer üyelere isimleriyle hitap edeceğim. 

Grup sürecinin ilerleyişi ve benim bu süreçten yeterince yararlanmam 
için grup oturumlarına devam ilkesine uyacağım.  

Grupta hiçbir üyeyi aşağılamayacağım. 

Grupta herkesin eşit hakka sahip olduğunu unutmayacağım. 

Grup sürecinden hiçbir zaman fiziksel saldırı sayılabilecek 
davranışlarda bulunmayacağım 

Grup içerisinde yer alacak tüm uygulamalara katılacağım. 

Grupta görüşülen konular üzerinde ciddiyetle duracağım. 

Grubun ilerleyişine sürekli katkıda bulunacağım. 

Yukarıda grubun belirlenmiş olduğu tüm kurallararına ve alınacak tüm 
kararlarına uymayı, KABUL EDİYORUM 

Bu sözleşmeyi okuyarak ve imza ederek Hüseyin ALTINOVA 
tarafından geliştirilmiş olan programa kendi isteğimle katılmayı ve programın 
uygulanması amacıyla bir araya gelmiş olan bu grubun bir üyesi olmayı kabul 
ediyorum.      ………../………./……… 

        İmza 
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Ek 3: Davut Efendi Doktorda 

Aşağıdaki konuşma, 1993 yılında, Ankara’nın çevre köylerinin birinde 

yaşamakta olan Davut Efendi’nin bir doktor muayenesi için geldiği, Ankara’da 

geçmektedir.  

Doktor “ne iş yapıyorsun?” diye sordu.  

“Çiftçiyim” dedi, Davut Efendi. 

“Çocuğun var mı?” 

“Allah’ın izniyle 8 çocuğum oldu, 5’i sağ” diye yanıtladı. 

“Karın çalışıyor mu?”  

“Yok, evde oturur.” 

“Anlıyorum, ne yapar bütün gün?” 

“Ne yapacak? Sabah erkence kalkar. Yazsa, serinlikte bahçenin 

çapaya gelen bölümünün çapası yapılır. Kışsa, önce sobayı yakar. Tavukları 

yemler. İneklerin yemini döker, altını temizler. Buzağıları emzirir, sütünü 

sağar. Eğer hayvanlar otlamaya gidiyorsa, çobanın aşını hazırlar, inekleri 

sığıra katar. Kahvaltıyı hazırlar. Kalvaltıdan sonra etrafı toplar, temizler. Su 

getirmek için bidonları alıp çeşmeye gider, sıraya girer. Gelince sütü 

makinaya çeker, sütün yavanını peynir yapmaya hazırlar. Öğle yemeğini 

hazırlar. Herkesin öğlen yemeğini verir. Tekrar sobaya bakar. O aralarda 

davar gelip sağılır, azığa hazırlanıp çobana geri gönderilir.” 

“Öğle yemeğinde evde oluyorsun demek?” 

“Kışsa, zaten yeni kalkmış olurum. Yazın tarlada çalışıyorsam, yemeği 

tarlaya getirir.” 

“Yakın mı tarla?” 

“Yakın. Bir kilometreden biraz fazla.” 
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Peki, öğleden sonra ne yapar?” 

“Mevsimine göre, yaz sonuysa buğdayın temizlenmesi-yıkanması, 

tohumluk buğdayın, yarmanın, bulgurun filan hazırlanması, buğdayın 

değirmene götürülmesi; sonbaharsa, pekmezin, turşunun eriştenin, tarhannın 

yapılması; yok baharsa, halıların yıkanması, tezeğin kesilmesi, evin 

sıvalarının tamiri, badanası filan... Yoksa bir işi, tereyağı, peynir yapar, kış 

yoğurdu yapar. Akşama yine yemek yapar hazırlar. İneklerin sütünü bir kez 

daha sağar. Ama akşam sütü makinaya çekilmez...” 

“Ekmeği çarşıdan mı alıyorsunuz?” 

“Ekmek, haftada, onbeşte evde yapılır. Bir hafta ekmek bir hafta 

çamaşır. Ee herkesin banyosu da ona bakar. Suları ısıtıp, çoluğu-çocuğu o 

yıkar.” 

“Yoksa seni de mi yıkar?” 

“Kim yıkayacak? Erkek, kendi kendine yıkanamaz ki...” 

“Akşam yemeğinden sonra hemen yatar mı bari?” 

“Yok. Birazcık daha işi olur. Bulaşığı filan bitirince, evde oturup 

televizyona bakacak zamanı pek olmaz. Yırtık- sökük olur, bir şeyler örer 

arada, erkence yatar.” 

“Sen ne yaparsın?” 

“Yazın iş zamanı tarlaya gideriz. Ama şimdi bütün işler makineyle. Bir 

tek mercimek, nohut, fasulye, ay çiceği filan biraz el emeği ister.” 

“Kim yapıyor o işleri?” 

“Evi kalabalık olanlar kadın, çoluk-çocuk tarlaya gelirler. Mercimeği filan 

kadınlar yolar.” 

“Kışın ne yapıyorsun?” 
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“Ben kışın öğle yemeğinden sonra kahveye giderim. Köyde ne olup-

bitiyor, onları konuşuruz, kâğıt filan oynarız. Kahveden oldukça geç dönerim. 

Gece 11–12 filan.” 

“Akşam yemeği yemiyor musun?” 

“Gece eve gelince, uyandırırım bizim hanımı o benim yemeğimi 

hazırlar, tekrar yatar. Ne de olsa erken kalkacak.” 

“Karının çalışmadığını söylemiştin?” 

“Çalışmaz tabii. Söyledim ya evde oturur.” 

Ek 4: Hatice Hanım 

Hatice, çok genç yaşta evlenmiş, arka arkaya üç çocuk sahibi olduktan 

sonra kocası tarafından terk edilmiş bir kadın. Neyse ki hem kendi ailesi hem 

de kocasınınki, böyle bir ayrılık sonrasında onu ve çocuklarını desteklemişler. 

Bu sayede Hatice çocuklarını büyük bir zorluk çekmeden büyütebilmiş. Terk 

edildikten sonra çok acı çekmesine karşın, bu acısını dışa vurmamış, 

çocuklarına yansıtmamış. Akrabaları ve komşuları, onun becerikliliğine, 

hanımlığına, çocuklarının temizliğine ve ev düzenine hep gıpta etmişler. 

Zamanla mahallede sözü dinlenen, fikri alınan biri haline gelmiş. Oğluna kız 

bakanlar, aile içindeki sorunlarla başa çıkamayan kadınlar, turşu kurmaya 

niyetlenen yeni gelinler, babasıyla tartışan delikanlılar, hep ona 

danışıyorlarmış. Kırklı yaşlarının başına geldiğinde, büyük kızını evlendirmiş, 

oğlunu askere göndermiş ve küçük kızı da çalışmaya başlamış. Bu sırada, 

Hatice’ye bir arkadaşının kanalıyla bir evlenme teklifi iletilmiş, o da baştan 

şiddetle reddetmesine karşın, birkaç ay içinde yumuşamış ve talibi ile 

tanışmaya razı olmuş. Bu tanışma arkadaşlıkla sonuçlanmış. Hatice 

hayatında ilk kez beğenilmenin, hoş tutulmanın zevkine varmış. Böylece, 

evlenmeye karar vermiş. Gelin görün ki, bu kararını ilk açtığı evli kızı, şiddetle 

tepki göstermiş: “Bu yaştan sonra elin herifine kocam demeye utanmayacak 

mısın” diye. Hatice düşünmüş, kısa süren evliliği boyunca kocası ile 

ilişkilerinin ne kadar şiddet dolu olduğunu, kendi mutsuzluğunu hatırlamış. 
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“Ama” demiş kızına, “on beş yıldır yalnızım, hepiniz kendi hayatlarınızı 

kuruyorsunuz, ben ne yapacağım?” Kızı öfkeyle söylenmiş: “Bizim yüzümüzü 

yere baktıracaksın. Senin artık evlenmeyi değil, torunları düşünmen lazım!”  

Ek 5: Ben ve Eşyalarım 

1. Diş Fırçam…………………………………………………………….. 

2. Ayakkabılarım………………………………………………………… 

3. Havlum……………………………………………………………….. 

4. Kalemim……………………………………………………………….. 

5. Yatağım……………………………………………………………….. 

6. Mutfak masam………………………………………………………… 

7. Elbise dolabım………………………………………………………… 

8. Saçım, Gözüm………………………………………………………..... 

9. Televizyonum………………………………………………………… 

10. Paspasım……………………………………………………………… 

 

 

Ek. 6: Amblem 
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Ek 7: Cümle Tamamlama 

1. Ben küçükken…………………………………………………………………. 

2. Çocuklar……………………………………………………………………….. 

3. En çok hoşlandığım şey……………………………………………………... 

4. Öğretmenim…………………………………………………………………... 

5. Erkekler………………………………………………………………………... 

6. Beni üzen şey…………………………………………………………………. 

7. Annem…………………………………………………………………………. 

8. En iyi yaptığım şey…………………………………………………………… 

9. Bazen düşünüyorum da……………………………………………………… 

10. Kadınlar………………………………………………………………………... 

11. Elimden gelse…………………………………………………………………. 

12. Ailem…………………………………………………………………………… 

13. Benim için en mutlu olay…………………………………………………….. 

14. İstediğim olmayınca………………………………………………………….. 

15. Babam…………………………………………………………………………. 

16. En çok kızdığım zaman……………………………………………………… 

17. En kötü huyum………………………………………………………………... 

18. Evim……………………………………………………………………………. 

19. En çok merak ettiğim şey…………………………………………………… 

20. Olmasını istediğim üç şey…………………………………………………… 
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Ek 8: Ben Bir Kadınım 

1. Kadın olmanın en iyi yanı ………………………………………………...... 

2. Erkek olmanın en iyi yanı…………………………………………………… 

3. Kız çocuklarının……………………………yapmasına izin verilmemelidir. 

4. Erkek çocuklarının………………………yapmasına izin verilmemelidir. 

5. Kadınlar……………………………………………………………düşkündür 

6. Erkekler…………………………………………………………düşkündür. 

7. ……………………………………………………yapmak kadının görevidir. 

8. ……………………………………………………yapmak erkeğin görevidir 

9. Kadın için en iyi iş…………………………………………………………… 

10. Erkek için en iyi iş…………………………………………………………… 

11. Şu üç şey    1……………………2…………………….3………kadınların 

özelliğidir. 

12. Şu üç şey  1……………………………2………………………3………… 

kadınların özelliğidir. 

 

Ek 9: Kişisel Bilgi Formu 

1. Kaç yaşındasınız?.................................................................................... 

2. Medeni durumunuz nedir?....................................................................... 

3. Eğitim durumunuz nedir?......................................................................... 

Ek 10: Soru Listesi 

1. İsminizin anlamı nedir? 

2. İsminiz anlamı size neleri çağrıştırıyor? 

3. Kadın isimleriyle erkek isimleri arasında ne tür farklılıklar vardır? 

4. Bir kadının çalışmamasının nedeni neler olabilir? 

5. Çalışmanın bir kadın için zorlukları neler olabilir? 

6. Çalışma yaşamından neler beklersiniz? 

7. Çalışma başlasanız ne tür düzenlemeler yapmanız gerekir?  

8. Kadınlar için en uygun 3 meslek nedir? 

9. Neden bu mesleklerin kadınlar için uygun olduğunu düşünüyorsunuz? 

10. Erkekler için en uygun 3 meslek hangileridir? 

11. Neden bu mesleklerin erkekler için uygun olduğunu düşünüyorsunuz? 

12. Kadına karşı şiddet nedir? 

13. Bir kadının şiddete maruz kalmasının nedenleri nelerdir? 
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14. Aileniz için önemli kararları nasıl alırsınız?  

15. Kadınların ailedeki rolü nedir? 

16. Erkeklerin ailedeki rolü nedir? 

17. Kadın olmakla erkek olmak arasında ne tür farklılıklar vardır? 

18. Bir kadında ne tür özellikler olmalıdır? En önemli 5 özelliği belirtiniz? 

19. Bir erkekte ne tür özellikler olmalıdır? En önemli 5 özelliği belirtiniz? 

20. Sabah kalkıp gece yatıncaya kadar bir gününüz nasıl geçer?  

21. Herhangi bir dernek, kulüp ya da siyasi partide aktif olarak çalışıyor 

musunuz? 

22. Bir seçim olsa( Milletvekili, belediye başkanlığı, muhtarlık, dernek 

başkanlığı gibi) aday olmak ister misiniz? 

23. Evlendiğinizde kaç yaşındaydınız? 

24. Eşinizle nasıl evlendiniz? 

25. Kadınlar niçin evlenir? 

26. Erkekler niçin evlenir? 

27. Annen toplumsal cinsiyet rolünü nasıl görüyordu? 

28. Baban toplumsal cinsiyet rolünü nasıl görüyordu? 

29. Senin onlarla ortak noktaların ve farklı noktaların nedir? 

Ek 11:Geribildirim Formu 

1. Grupta bir kadın olarak kendinizle ilgili öğrendiğiniz en önemli şeyler 

nelerdir? 

2. Grup yaşantısı içinde ne tür kararlar verdiniz? 

3. Bu gruptan alıp günlük yaşamınızda en çok uygulamak istediğiniz şey 

ne olabilir. 

4. Grupta başka neleri tartışmak isterdiniz? 

5. Programın yürütülmesi sırasında görülen aksaklıklar nelerdir? 

6. Programa eklenmesi, geliştirilmesi veya çıkarılması gereken konular 

var mı? 

7. Bu çalışmada en çok ilginizi çeken konu ve etkinlikler nelerdi? 

8. Benim için bu çalışmaların en olumsuz/zayıf yanı? 

9. Benim için bu çalışmaların en olumlu/üstün yanı? 

10. Liderin nitelikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? (Lider ve liderin 

tutumunun grup üzerindeki etkisi) 

11. Diğer duygu ve düşünceleriniz nelerdir? 
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Ek 12: Copersmith Özsaygı Envanteri 

 Evet Hayır 

Sık sık  “Keşke başka birisi olsam” diye düşünürüm. ( ) (+) 

Başkalarının önünde konuşmak bana zor gelir. ( ) (+) 

Eğer elimde olsaydı kendimdeki birçok şeyi değiştirmek isterdim. ( ) (+) 

Karar vermede fazla zorluk çekmem. (+) ( ) 

İnsanlar benimle olmaktan hoşlanır. (+) ( ) 

Evde kolayca moralim bozulur. ( ) (+) 

Yeni şeylere kolay alışamam. ( ) (+) 
Yaşıtlarım arasında sevilen bir kişiyim. (+) ( ) 

 Genellikle ailem benden çok şey bekler. ( ) (+) 

Ailem genellikle duygularıma önem verir. (+) ( ) 

Başkalarının söylediğini kolaylıkla kabul ederim. ( ) (+) 

Benim yerimde olmak oldukça zordur. ( ) (+) 

Hayatımın karmakarışık olduğuna inanıyorum. ( ) (+) 

Genellikle başkaları düşüncelerimi kabul ederler. (+) ( ) 

Kendimi yetersiz buluyorum. ( ) (+) 

Sık sık evden uzaklarda olmayı düşünüyorum. ( ) (+) 

Yaptığım isten çoğunlukla memnun olmam. ( ) (+) 

Başkaları kadar güzel\yakışıklı değilim. ( ) (+) 

Söylenecek bir sözüm varsa onu söylemekten çekinmem. (+) ( ) 

Ailem benim duygularımı anlar. (+) ( ) 

Çok sevilen bir kimse değilim. ( ) (+) 

Genellikle ailemin beni dışladığını sanıyorum. ( ) (+) 

Yaptığım şeyler genellikle cesaretimi kırar. ( ) (+) 

Güvenilir bir kişi olmadığımı düşünüyorum. ( ) (+) 

Çevremde olup bitenlerden rahatsız olmam. (+) ( ) 
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Ek 13: Bem Cinsiyet Rolü Envanteri 

Aşağıdaki özelliklerin her birinin sizi tanımlama bakımından ne kadar uygun 
olduğunu düşününüz.  Her özelliğin karşısına, size uygunluğunu    
              1 hiç uygun değil 
              2 genellikle uygun değil 
              3 bazen uygun değil 
              4 kararsızım 
              5 bazen uygun 
              6 genellikle uygun 
              7 her zaman uygun 
anlamına gelmek üzere numaralandırınız.                      
                            Uygunluk 

numarası 
                            Uygunluk 

numarası 
1. ağırbaşlı, ciddi                                       21. idealist                                    
 2. ailesine karşı 
sorumlu         

 22. incinmiş duyguları tamir etmeye 
istekli                 

 

 3. anlayışlı                                                       23. kaba dil kullanmayan              
 4. baskın, tesirli                    24. kadınsı                                   
5. başkalarının 
ihtiyaçlarına duyarlı        

 25. kendi ihtiyaçlarını savunan      

 6. boyun eğen                                                  26. kendine güvenen                    
 7. cana yakın                                             27. kuralcı, katı                            
 8. cömert                                                    28. lider gibi davranan                 
 9. çocukları seven                                      29. mantıklı                                 
10. duygularını 
açığa vurmayan                                                                                

 30. merhametli                            

11. duygusal                                               31. namuslu                                 
12. erkeksi                                                  32. otoriter                                  
13. etkileyici, güçlü                                    33. riski göze almaktan çekinmeyen                          
14. fedakar                                                        34. sadık                                     
15. girişken                                                 35. saldırgan                               
16. gönül alan                     36. sevecen                                 
17. gözü pek                                               37. sıkılgan                                 
18. haksızlığa karşı 
tavır alan                                                                                       

 38. sözünde duran                      

19. hassas                                                    39. tatlı dilli                               
20. hırslı                                                      40. yumuşak, nazik                    
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Ek 14: Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği 

 Aşağıda yer alan ifadelere ne derece katıldığınızı 
“Kesinlikle katılmıyorum”, “Kısmen katılmıyorum”, 
“Kararsızım”, “Kısmen katılıyorum”, “Kesinlikle 
katılıyorum” seçeneklerinden birini (x) işareti ile belirtiniz. 
Lütfen hiçbir soruyu cevapsız bırakmayınız. 
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e 
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m

 

1 Evlilik, kadının çalışmasına engel olmaz.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

2 Kadın sadece ailesinin ekonomik sıkıntısı varsa çalışmalıdır  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

3 Babalar çocuk yetiştirme konusunda anneye göre daha fazla otorite 
sahibi olmalıdır. 

 (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

4 Çalışan kadın da çocuklarına yeterince zaman ayırabilir.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

5 Kadınlar anne olduktan sonra çalışmamalıdır.    (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

6 Kadın siyasetçiler de başarılı olabilir.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

7 Kadınlar evlendikten sonra çalışmamalıdır.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

8 Çalışma hayatı kadının ev işlerini aksatmasına neden olmaz.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

9 Çalışan bir kadın hayattan daha çok zevk alır.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

10 Kadınlar önemli kararlar alırken duygusal davranırlar.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

11 Kadınlar erkekler tarafından her zaman korunmalıdır.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

12 Kocası izin vermiyorsa kadın çalışmamalıdır.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

13 Kadınlar yönetici olabilir.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

14 Çalışan bir kadın kazandığı geliri eşine vermelidir.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

15 Çalışan bir kadın çocuklarına daha iyi anne olur.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

16 Erkekler de çamaşır bulaşık gibi ev işlerini yapmalıdır.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

17 Kocasız kadın sahipsiz eve benzer.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

18 Bir ailenin gelirini erkekler sağlamalıdır.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

19 Kadınlar kendi başına ticarethane gibi yerler (kafe, market, emlakcı 
gibi) açmamalıdır. 

 (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

20 Kız çocukları üniversiteye gitme konusunda daha fazla 
desteklenmelidir. 

 (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

21 Kadınların birinci görevi ev işlerini üstlenmektir.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

22 Bir kadın kocasından fazla para kazanmamalıdır.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

23 Kadınlarda erkeklere evlilik teklifinde bulunabilir.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

24 Erkek her zaman evin reisi olmalıdır.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

25  Kadınlar, erkeklerin gittikleri yerlere gidebilir.   (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

26 Toplumun liderliği genellikle erkeklerin elinde olmalıdır.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

27 Kız çocuklarına da erkek çocuklar kadar özgürlük verilmelidir.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

28 Bir kadın kendi haklarına sahip olabilmesi için gerekirse kocasına 
karşı çıkabilmelidir. 

 (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

29 Kadın kocasından yaş olarak daha küçük olmalıdır.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

30 Ailedeki önemli kararları erkekler vermelidir.  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 
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Ek 15: İzin Yazısı 

 
 


