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ÖNSÖZ 

Toplumsal cinsiyet algısı insan doğduğu an, biyolojik cinsiyeti ile birlikte bireye 

şekil vermeye başlamaktadır. Önce ailede sonra okulda ve toplumda birey gün geçtikçe 

toplumsal cinsiyet rolünü öğrenmekte ve bu algı içinde tutum ve davranış 

geliştirmektedir. Günümüzde toplumsal cinsiyet farkındalığı üzerine çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmalar bireylerin toplumsal cinsiyet rollerini fark etmelerini ve bu 

rollerden vazgeçmelerini hedeflemektedir; çünkü toplumsal cinsiyet kalıpyargıları 

kadınların eğitim hakkını elinden alıp onların ev kadını olmalarına, bir meslek 

edinememelerine ya da çalıştıkları alanda düşük ücret almalarına, şiddet görmelerine ve 

öldürülmelerine sebep olurken, erkekleri güçlü olmaya, evin reisi olmaya, duygularını 

ifade etmemeye, kadını ikinci sınıf olarak görmeye itmektedir.  

Türkiye’de toplumsal cinsiyet alanında çeşitli eğitimler verilmekte ve bu 

eğitimlerde pek çok yöntem ve teknik kullanılmaktadır. Bu yöntem ve tekniklerin çoğu 

toplumsal cinsiyet sorunuyla nasıl baş edileceğine dair sorulara yanıtlar aramaktadır. 

Yaratıcı drama da bu alanda kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Bu araştırma bireyin 

yaşantısından yola çıkarak, duygularını ve duyularını harekete geçirip toplumsal cinsiyet 

farkındalığının nasıl gelişeceği sorusuna yanıt ararken, aynı zamanda bireylerin kendi 

yaşantılarına dönüp öz eleştiri yapmalarını ve kendi yaşantılarındaki toplumsal cinsiyet 

algısının izdüşümlerini takip etmelerini, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin toplumsal 

cinsiyet farkındalığı ile meslek hayatlarına devam etmelerini hedeflemektedir.  

Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde danışmanlığımı yapan Doç. Dr. Yasemin 

Esen ve Doç. Dr. Ayşe Okvuran’a, jüri üyesi ve yaratıcı drama alanına tutku ile 

bağlanmamı sağlayan Prof. Dr. Ömer Adıgüzel’e ve jüri üyesi Yrd. Doç. Dr. Burcu 

Akhun’a, Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri ile çalışmam için bana 

destek olan rahmetli Öğr. Gör. Hasan Hüseyin Altınova’ya, öğretmenim, arkadaşım Selen 

KoradBirkiye’ye, araştırma süresince etkinliklere gönülden katılan ve yeni öğrenmeler 

yaşamamı sağlayan öğrencilerime, genç yaşta beni özgür bırakan ve kendimi 

gerçekleştirmem için elindeki tüm fırsatları kullanan sevgili rahmetli babam Ali Rıza 

Gürey’e teşekkür ederim.   
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ÖZET 

SOSYAL HİZMET UZMANI ADAYLARIYLA YAPILAN 

TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARINDA YARATICI DRAMA 

YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 

Gürey, Bahar 

Yüksek Lisans, İlköğretim Anabilim Dalı 

Tez Danışmanları:  Doç. Dr. Yasemin Esen – Doç. Dr. Ayşe Okvuran 

Haziran 2017, x + 189 Sayfa 

Bu araştırmada toplumsal cinsiyet çalışmalarında kullanılan yaratıcı drama 

yönteminin Sosyal Hizmet Bölümünde drama dersi alan birinci sınıf öğrencilerinin 

üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma deseni 

kullanılmıştır. Nitel veriler yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi soruları ve öğrenci 

günlükleri ile elde edilmiştir ve bu veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. 

Araştırmada toplumsal cinsiyet farkındalığı üzerine yaratıcı drama etkinlikleri 

hazırlanmış ve bir uzman görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen nitel veriler yaşantıya 

dayalı yaratıcı drama yönteminin toplumsal cinsiyet farkındalığı üzerine yapılan 

çalışmalarda etkili olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Sözcükler: Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Toplumsal 

Cinsiyet Performansı, Yaratıcı Drama, Sosyal Hizmet. 
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ABSTRACT 

USE OF CREATIVE DRAMA METHOD IN GENDER STUDIES 

CONDUCTED WITH SOCIAL SERVICE SPECIALIST CANDIDATES 

Gürey, Bahar 

Master Degree, Department of ElementaryEducation 

ThesisSupervisors:  Assoc. Prof. Dr. Yasemin Esen - Assoc. Prof. Dr. Ayşe Okvuran 

July 2017, x + 189 Pages 

 The aim of this research was to determine the effect of creative drama method 

used in social gender studies on the first grade students taking drama lessons in the social 

services department. Qualitative research design was used in the research. Qualitative 

data were obtained with semi-structured focus group interview questions and student 

diaries and these data were analysed by descriptive analysis technique. Creative drama 

activities on social gender awareness were prepared in the research and an expert opinion 

was consulted. The qualitative data obtained suggest that life-based creative drama 

method is effective in studies on social gender awareness.  

 KeyWords:Gender, Gender Roles, GenderPerformance, Creative Drama, Social 

Services 
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BÖLÜM 1 

1. GİRİŞ

1.1. Problem 

Cinsiyet, insan daha ana rahmindeyken biyolojik ve fizyolojik olarak belirlenen 

dişil (female) ve eril (male)  özellikleri tanımlar. Bu belirlemeye göre insan, kadın ya da 

erkek cinsiyet grubuna dâhil edilir ve o andan sonra insan için tüm ayrımlar başlar. Bu 

ayrımlar sosyal, kültürel açıdan kadın ve erkeğin tanımlanmasını içermekte ve toplumsal 

cinsiyet kavramını ortaya koymaktadır.  

Toplumsal cinsiyet, kadın ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün yüklediği 

anlamları ve beklentileri ifade etmektedir; kültürel bir yapıyı karşılamaktadır ve 

genellikle bireyin biyolojik yapısı ile ilişkili bulunan psikolojik özelliklerini de 

içermektedir (Dökmen, 2006).Başka bir ifadeyle bireyin içine doğduğu, içinde yaşadığı 

toplum ve bu toplumun kültürü bireye cinsiyetine göre biçim vermekte, nasıl yaşaması 

gerektiğini söylemektedir. Beauvoir (1993)’in İkinci Cins adlı kitabındaki “Kişi kadın 

doğmaz, kadın olur” ifadesi de, toplumun insanı inşasına işaret etmektedir. Fakat Buttler 

(2005), feminist kuramcıların toplumsal cinsiyetin, cinsiyetin kültürel olarak inşasından 

doğduğu iddiasını eleştirmekte ve toplumsal cinsiyetin inşa edilmiş bir şey olup 

olmadığını sorgulamaktadır.   

Sakallı-Uğurlu (2002)’ya göre toplumsal cinsiyet kadının sosyal, kültürel, politik 

ve ekonomik alanlarda erkeğe göre düşük konumlarda tutulması olarak tanımlanmaktadır. 

Öyleyse erkek hiyerarşik olarak yüksek konumda yer almakta ve kadına göre ayrıcalıklı 

bir yerde durmaktadır.  

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

ve erkek, içinde yaşadıkları toplum tarafından belirlenen kadın ve erkek olma 

özelliklerine göre hareket eder; belirlenen cinsiyet rollerine ve sorumluluklarına uygun 
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davranırlar. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetle değil, kadın ve erkek 

olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve bizden nasıl 

davranmamızı beklediği ile ilgili bir kavramdır. 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 cinsiyete etki eden unsurlar arasında, toplumsallaşma, kalıp yargılar, 

üretim ilişkileri, iş bölümü, aile, çevre gibi unsurlar yer almaktadır. Toplumsallaşmada, 

sözgelimi her iki cinsin de giyilecek renklerden, oynanacak oyuncağa kadar 

yönlendirildiği; kadının anne, erkeğin evin reisi olarak kabul edildiği görülür. 

Kalıpyargılarda güçlü, kendine güvenen erkeğin yanında, bağımlı, zayıf, duygusal kadın 

yer alır. Kalıpyargılara atasözlerinde sıklıkla rastlanır. Sözgelimi “kadının karnından 

sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin”, “kadının saçı uzun aklı kısa”…v.b. gibi. 

Üretim ilişkileri, kadının evlenene kadar ya da çocuğu olana kadar çalıştığına ve bu 

süreçte de erkeğe oranla daha az kazandığına işaret eder. İş bölümünde ise, erkeğin 

yüksek mevkideki işlerde çalıştığı ve bu pozisyonları hedeflediği kadının ise, yeniden 

üretim alanlarında çalıştığı ve emeğinin yok sayıldığı görülür. Aile içi yaşamda kız 

çocukları ev işi yaparken, erkek çocukları temizliğe yemeğe yardım etmez ve istediği 

zaman dışarı çıkmasına izin verilir. Çevre unsurunda ise mahalle baskısı, toplum baskısı 

gibi kavramlar ortaya çıkar. Mahalle baskısı sonucu evlenen, örtünen, işini bırakan 

kadınlar ve eşinin örtünmesini isteyen, çalışmasını istemeyen, hava kararınca eşini sokağa 

çıkarmayan erkekler vb. gibi söz konusudur.  

Toplumsal cinsiyete etki eden unsurlar, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip 

olmamasına ve cinsiyeti nedeniyle kadının mevcut olanaklardan ve kaynaklardan 

faydalanamamasına yol açar.  Bu bağlamda cinsiyet ayrımcılığı toplumdaki önemli 

sorunlardan biridir. Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler genellikle kadınların sosyal, 

siyasi haklara sahip olmalarında, kaynaklara ulaşmalarında, kamusal alana ve siyasete 

katılmalarında, şiddet, taciz ve istismara uğramalarında… vb. gibi ortaya çıkar. 

Cinsiyet ayrımcılığı, toplumsal cinsiyete bağlı şiddeti beraberinde getirmektedir. 

Toplumsal cinsiyet rolü açısından zayıf görülen kadın, güçlü olan erkek tarafından 

fiziksel, ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Kadın Cinayetlerini 

Durduracağız Platformunda yer alan verilere göre 2016 yılında 328 kadın öldürüldü. 2017 
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Haziran ayında 35 kadın öldürüldü.17 çocuk istismara uğradı. 47 kadına cinsel şiddet 

uygulandı. Raporlar cinayetlerin genellikle kadınların yakınları tarafından işlendiğini 

göstermektedir. (Temmuz, 2017). 

Toplumsal cinsiyet eşitliği, 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 uygulamaların söz 

konusu olduğunu belirtmektedir.  

Toplumsal cinsiyet eşitliği; töre, sözde namus ve erkeğin egosu gibi sebeplerle 

işlenen kadın cinayetlerinin sonlanmasını, çocuk evliliklerinin ortadan kalkmasını ve kız 

çocuklarının okula gönderilmesini sağlayacaktır. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği için, 

aile içi yaşam, sağlık, iş yaşamı, hukuk gibi alanlarda gerçekleştirilecek düzenlemelerle 

hümanist ve estetik değerlere sahip toplumlara erişilebilir.  

Bu bağlamda topluma hizmet etmeyi amaç edinmiş sosyal hizmet alanı, yukarıda 

bahsi geçen cinsiyet eşitliği düzenlemelerinde önemli bir göreve sahiptir. Sosyal Hizmet, 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin web sayfasında (2017) aşağıdaki gibi 

tanımlanmaktadır: 

“Bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, 

kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan 

ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. Sosyal 

yardımlaşma ve dayanışmanın bilimsel içerikli bir oryantasyonudur. Bu 

bağlamda, toplumun vicdanı olarak yoksunluk ve sorunlar yaşayan birey, aile ve 

toplumun yaşamdaki işlevselliklerini geliştirmeye ve refahını arttırmaya çalışır.” 

Sosyal hizmetin amacı, “1. İnsanların problem çözme ve baş etme kapasitelerini 

geliştirme, 2. İnsanlara kaynak, hizmet ve şanslar tanıyan sistemler ile insanları 

bağlantılandırmak, 3. Bu sistemlerin etkili ve insancıl çalışmasını geliştirmek, 4. Sosyal 

politikanın geliştirilmesine ve ilerletilmesine katkı vermek” olarak ifade edilir (Şahin, 

2011). 
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Bireyin toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle yaşadığı sorunlar, bireyin ve 

toplumun etkileşimiyle ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. 

Böylece yukarıda değinilen toplumsal cinsiyete etki eden unsurlar ortadan kalkacaktır.  

Sosyal Hizmet Bölümü adaletsizliğe ayrımcılığa, eşitsizliğe, dışlanmaya karşı 

mücadele etmektedir. Bu bağlamda sosyal hizmet uzmanlarının bir görevi de cinsiyetçi 

toplum yapısıyla mücadele etmektir.  Bu mücadelede bilinçli hareket edebilmek için önce 

sosyal hizmet uzmanı adayı olan öğrencilerin eğitim alması gerekir. Ancak bu şekilde 

önce kendi yaşamlarında toplumsal cinsiyet farkındalığı edinirler. Böylece gelecekteki 

meslek yaşantılarında karşılaşacakları müracaatçıların ihtiyaçlarına cinsiyet ayrımı 

yapmadan yanıt verebilir, müracaatçılarını cinsiyetçi toplum yapısına karşı 

bilinçlendirebilir ve toplumsal yaşamda dezavantajlı taraf olan kadınlara yönelik 

çalışmalar yapabilirler.  

1.1.1.Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet 

Herkes dünyaya eril (male) ya da dişil (female) olarak gelir ve bu ayrım ancak 

üreme organımıza bakılarak tespit edilebilir. Dökmen (2004) yaptığı literatür taramasında 

toplumsal cinsiyet ve cinsiyet arasında kabul edilen ayrımı şöyle ifade etmektedir:  

“Cinsiyet (sex) kadın ya da erkek olmanın biyolojik yönünü ifade 

etmektedir ve biyolojik bir yapıya karşılık gelmektedir. Cinsiyet, bireyin biyolojik 

cinsiyetine dayalı olarak belirlenen demografik bir kategoridir. Toplumsal 

cinsiyet (gender) terimi ise, kadın ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün 

yüklediği anlamları ve beklentileri ifade etmektedir.” 

Ülkemizde cinsiyet, bireyin üreme organındaki farklılık yani dişil ya da eril olarak 

tespiti için kullanılırken, toplumsal cinsiyet kadın ve erkeği birbirinden ayırt etmek ve 

toplumdaki rollerini ifade etmek için kullanılır. İngilizcede bu kavramlar “sex” ve 

“gender” olarak ayrılmıştır. Almanya, “toplumsal cinsiyet” için Almanca uygun bir 

kelime bulamadığından için 1970’li yıllardan beri İngilizce “gender” kelimesini biyolojik 

cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını ayırt etmek için kullanmaktadır.  
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Toplumsal cinsiyet tartışmalarında cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasında 

bağlantı kuranlar olduğu gibi toplumsal cinsiyetin biyolojik kökeni olmadığını söyleyen 

kuramcılar da bulunmaktadır.  Sözgelimi Lips (2001), cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 

ayrımının mümkün olmadığını; çünkü kültürün kadın ve erkekten beklediklerinin yine 

biyolojik cinsiyetleri ile şekillendiğini dile getirirken Oakley (2015), toplumsal cinsiyetin 

biyolojik kökenleri olmadığını söyler. Ona göre toplumsal cinsiyet kültüreldir.  

Kamla Bashin’e (2003) göre, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasında temel 

farklılıklar vardır.  

“Cinsiyet; doğaldır, biyolojiktir, cinsel organlardaki görünür farklılıklara 

ve buna bağlı olarak da üreme işlevindeki farklılıklara işaret eder; değişmez her 

yerde aynıdır. Toplumsal cinsiyet ise; sosyokültüreldir, insan icadıdır, davranış 

modellerine, rollere, sorumluluklara işaret eder; değişkendir, zamana, kültüre, 

hatta aileye göre değişir. Toplumsal cinsiyet değiştirilebilir.” 

1.1.2.Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

“Toplumsal cinsiyet sahip olduğumuz bir şey değildir, olduğumuz bir şey hiç 

değildir. Toplumsal cinsiyet yaptığımız bir şeydir.” (Mühlen-Achs, 1998, s.21). O halde 

toplumsal cinsiyetin sonradan edinilen rollerin oynanması aracılığı ile kendini gösterdiği 

söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında “rol, örgütlü sosyal bir yapı içinde bireyin bulunduğu 

pozisyonu, pozisyonla ilgili sorumlulukları, ayrıcalıkları ve diğer pozisyonlardaki 

insanlarla etkileşimi yönlendiren kuralları gösterir” (Spence, 1985). Dökmen (2009) 

cinsiyet rolünü, kadın ve erkek için uygun olan kişilik özelliklerinin ve davranışlarının 

ifade edilmesi olarak açıklar.  Toplumsal cinsiyet rolleri erkeğe; evin reisi, mülkiyet 

sahibi, baba, asker, güçlü, otoriter olmasını söylerken kadına; anne, bütün ev işlerini 

yapan kişi, öğretmen, hemşire, hassas, kırılgan olmasını söyler.  

Hindistanlı feminist Vasanth Kannabiran toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili şöyle 

demektedir: 

“Kadınların çocuk yetiştirmesinin çocuk doğurmak kadar doğal ve 

kalıtımsal olduğu varsayılıyor... Ve bu sadece ürettiğimiz çocuklarla da kalmıyor; 

sevginin ya da anneliğin içimizde oturmuş, ihtiyacı olan herkese akmayı bekleyen 
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bir nehir olduğu sanılıyor. Ezeli ve ebedi anneler haline geliyoruz. Böylece kendi 

çocuğuma, başkalarının çocuklarına, kocama, erkek kardeşlerime, kız 

kardeşlerime ve gerçekten de, bana ‘cici anne’ diye seslenen babama annelik 

yapıyorum! Kapsamı genişletilmiş bir anne haline geliyorum. Tüm evrene karşı 

bir annelik duygusuyla dolup taşman bekleniyor. Ve bunun doğal olduğu 

varsayılıyor! Bunun bir iş olduğu değil, nefes almak, yemek yemek ya da uyumak 

kadar kolay yaptığınız bir şey olduğu düşünülüyor!” (akt: Bashin, 2003) 

Toplumsal cinsiyet rolü “toplumun bireyden istediği davranışa vurguda 

bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki; rol bir boyutuyla toplumsal bir boyutuyla bireyseldir; 

toplumsallığın bireyde davranışa dönüşmesidir (Vatandaş, 2007).  Birey kendisinden 

beklenen davranışları toplum içinde birebir uygular hatta aynı tutum ve davranışı 

göstermeyen diğer bireyler hakkında ön yargılar da geliştirir. 

Vatandaş (2007),  rol kuramı savunucularının  yaklaşımlarından yola çıkarak iki 

farklı rol kuramından bahsetmektedir.  

“Baskın cinsiyet rol teorisinde cinsiyet rollerinin öğrenilmesi, 

toplumsallaşma veya içselleştirme aracılığıyla gerçekleşmektedir. Öğrenmeyi 

temel alan bu yaklaşıma göre, cinsiyet rolleri başka bir şey nasıl öğreniliyorsa 

öyle öğrenilmektedir. Bu öğrenmede iki temel mekanizma söz konusudur. İlk 

olarak, çocuklar cinslerine uygun davranışları açısından ana-babalar ve 

toplumdaki diğerleri tarafından pekiştirilirlerken, cinslerine uymayan 

davranışları için cezalandırılırlar.“ 

Sözgelimi bu kurama göre kız çocuğunun bebekle oynaması aile tarafından 

onaylanır. Fakat sokakta misket oynaması ya da futbol oynaması hoş karşılanmaz ceza 

bile alabilir.   Böylece aile içinde davranışları üzerinden onaylanan ya da cezalandırılan 

çocuk nasıl davranması gerektiğini öğrenir. 

“Bilişsel kurama göre ise, cinsiyet rollerinin gelişimi, çocukların belli bir 

bilişsel gelişim düzeyine ulaştıklarında mümkün olan bir tür anlayış ve 

değerlendirme ile gerçekleşir. Çocuklar ilk olarak kendi cinsel kimliklerini ve 

sonra başkalarınınkini öğrenirler. Hemen sonra da, kendi cinslerine ilişkin 

kalıplaşmış tutumları öğrenirler. Daha sonra da kendi cinslerine ilişkin 
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kalıplaşmış tutumlara uygun olarak davranmak zorunda olduklarını anlarlar.” 

(Vatandaş, 2007) 

Toplumsal cinsiyet rolü içinde çocuk, kendisine uygun olan davranışı öğrenir ve 

öğrendiği şekilde uygulamaya başlar. Çocuk bilerek bu davranışları doğrudan 

öğrenmediği için davranışını eleştirmez ve bu şekilde davranmanın doğal olduğunu sanır. 

Sonuç olarak düzeltmek için de çaba sarf etmez.  

1.1.3.Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları 

Irk, cinsiyet, yöre, ulus ve meslek grupları, içi çeşitli gruplardan olan insanların 

kategorileştirilerek aslında çok çeşitli özellikler gösterebilecekleri/ gösterdikleri halde, 

hepsinin aynı özelliği / özellikleri gösteriyor gibi düşünülmesi eğilimine kalıpyargılı 

düşünme; toplumun bir grup olarak kadınların ve bir grup olarak da erkeklerin 

göstermelerini beklediği özelliklere toplumsal cinsiyet kalıpyargıları denilmektedir (akt: 

Dökmen, 2006, s. 19). Kadın ve erkek için uygun görülen rol ve faaliyetlere cinsiyet 

rollerine ilişkin kalıpyargılar, bir cinsiyeti diğer cinsiyete oranla daha az ya da daha çok 

nitelediği düşünülen özelliklere de cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılar 

denilmektedir (Şirvanlı-Özen, 1993). 

Kız çocukları bebekle oynarken erkek çocukları arabayla oynar. Oysa 

oyuncakların cinsiyeti yoktur. Kızlar pembe rengi sever, erkekler mavi rengi sever. Oysa 

renklerin cinsiyeti yoktur. Kızlar hemşire olur, erkekler doktor. Oysa mesleklerin 

cinsiyeti yoktur. Kızlar zarif ve narin olmayı öğrenir, erkekler ise güçlü olmayı öğrenir. 

Erkekler duygusallaştığında “kız gibi ağlama” denirken; kızlar bacaklarını açarak 

oturduklarında “erkek gibi yayma kendini” denir.  

2014 yılında sosyal deney adı altında gerçekleştirilen bir proje kapsamında 

yayınlanan bir kadın pedi markasına ait reklamda kız gibi vurmak ve kız gibi koşmak ne 

demek diye kadınlara, erkeklere; kız çocuklarına ve bir erkek çocuğuna sorulmaktadır. 

Kız çocukları koşarken kendileri gibi doğal yani bir erkek çocuğu nasıl koşuyorsa öyle 

koştukları halde, erkek çocuğunun, erkeklerin ve kadınların belli kalıplar içinde koştuğu 
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tespit edilmiştir1. Bu da toplum içinde cinsiyet rollerine ilişkin kalıpyargılar ve cinsiyet 

özelliklerine ilişkin kalıpyargılar içinde hareket edildiğini göstermektedir. “Bir şeyi kız 

gibi yapmak ne zaman hakaret olarak görülmeye başlandı?” diye sorulan reklamda erkek 

çocuğu kız gibi koşarken kızlara hakaret ettiğini fark etmektedir ve kadınlar sen nasıl 

koşuyorsun dendiğinde kendileri gibi koşmaktadır. Spor yaparken “kız gibi 

konuşuyorsun” ya da dövüşürken kız gibi vuruyorsun” ifadeleri sadece erkeklerle alay 

etmemekte aynı zamanda kadını da küçük düşürmektedir. Kadını sıkı yumruk atamayan 

yumuşak, iyi koşamayan yavaş bireyler olarak tanımlamaktadır.   

Bashin, cinsiyet rollerinin getirdiği kalıpyargılar içinde davranmayan kadınlarla 

ilgili çarpıcı bir olayı anlatmaktadır. 

“Kadınlara yönelik tepkinin en berbat örneğine, Kerala’da bir köyde tanık 

oldum. Üç genç kadın işçi, erkek meslektaşlarının köydeki bara her gün 

gittiklerini görür. Bir gün sırf eğlence olsun diye onlar da aynısını yapmaya karar 

verirler. Bu davranış, her çeşit erkeğin onları takip edip, cinsel taleplerde 

bulunmasına yol açar. “İyi” kadınların adım bile atmayacağı bir mekâna girme 

cesareti gösterdikleri için, onlar artık “kötü” kadınlardır. Mantık şu: “Bir bara 

girebiliyorsan, cinsel ilişkiye de girebilirsin.” Bu toplumsal alay ve tacizle başa 

çıkamayan kızlardan ikisi intihar etti” (Bashin, 2003). 

Yukarıda yer alan örnekten de yola çıkarak toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının 

belli başlı özellikleri olduğu söylenebilir. Dökmen (2006), tespit edilmiş yedi farklı 

özellikten bahseder. İlk olarak cinsiyet kalıpyargıları insanlara reçeteler sunar. Toplumsal 

cinsiyet kalıpyargıları içinde kişilerin nasıl davranması gerektiği ve neye benzemesi 

gerektiği tasvir edilir.  Sözgelimi kolay ağlayan, yumuşak başlı, bağımlı, pasif olan kadın; 

saldırgan, güçlü, lider, bağımsız, aktif olan erkektir. İkinci olarak karşımıza “büyük güç 

farklılıkları” çıkar. İş yaşamında erkek yöneticidir. Daha fazla para kazanır. Güç erkeğin 

elindedir.  

                                            

1
https://www.youtube.com/watch?v=Qv_jwegGtvY  #likegirl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qv_jwegGtvY
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Üçüncü olarak diğer cinsiyetten bireylerle olan yakın ilişkilerden dolayı karmaşık 

olmasıdır. Kadın ve erkek gündelik yaşantı içinde iç içe geçmiş bir ilişki ağı içinde 

yaşarlar. Bu sebeple diğer cinsiyetle ilgili farklı beklentiler ve ilişkiler ortaya çıkabilir. 

Sözgelimi kadın polis, kadın avukat gibi ifadelerle karşılaşılır. Bu ifadeler o cinsiyete ait 

kalıpyargıya uymayan istisna olan durumlarda ortaya çıkar.  

Dördüncü özellik, kalıpyargıların çok az değiştiği ile ilgilidir. Yapılan 

araştırmalar, cinsiyet kalıpyargılarının ya hiç değişmediğini ya da çok az değiştiğini hatta 

kalıpyargılarla ilgili artış olduğunu göstermektedir.  

Beşinci özellik cinsiyet kalıpyargılarının “dünyanın her yerinde benzerlik 

gösterdiği” üzerinedir. Burada da Best ve Williams (1993), 4 kıtada 25 farklı ülkede 

yapılan araştırmalarda kadın ve erkeğe benzer özellikler yüklendiğini açıklar:  

“Erkekler için duygusal anlamlardan aktif ve güçlü; psikolojik 

ihtiyaçlardan baskınlık, özerklik, saldırganlık ve başarı gibi; ego durumlarından 

eleştirici ana-baba ve yetişkin; kadınlar için ise, duygusal anlamlardan pasif ve 

zayıf; psikolojik ihtiyaçlardan bağımlılık, saygı, yardımseverlik, bakım vericilik, 

dostluk vb.; ego durumlarından bakım verici ana-baba ve uyumlu çocuk.” 

Altıncı özellik ise toplumsal cinsiyet kalıpyargılarınınkültürden kültüre farklılık 

göstermesidir. Almanya’da bir kadının geç saatte dışarıda olması sorun değilken, 

Türkiye’de kadın geç saatte sokakta olduğu için fahişe olarak adlandırılabilir ya da 

Türkiye’de belediye otobüsü kullanan kadın otobüs şoförü çok azken, Almanya’da uzun 

yolda şoförlük yapan kadın sürücüler bulunmaktadır.  

Yedinci özellik “toplumsal cinsiyet kalıpyargıları insanlar hakkındaki 

yargılarımıza yön vermektedir. Sözgelimi bir erkek, bebeğinin altını değiştiriyor ya da 

evde temizlik yapıyorsa erkeklik kalıpyargılarının aktif hale gelmesi zor olabilir. Saçları 

kısa, bol pantolon giyen, makyaj yapmayan, takı takmayan, fiziksel olarak daha düz 

hatlara sahip bir kadın, kadınsı özellikleri açısından yuvarlak hatlı, uzun saçlı, makyaj 

yapan kadına göre daha sert, duygusuz ve erkeksi özelliklere sahip olarak adlandırılabilir. 

Sekizinci özellik “cinsiyet kalıpyargılarının kişinin içinde yaşadığı toplumda 

nereden geldiğine, sosyoekonomik düzeyine, yaşına göre de farklılık gösterdiği 

yönündedir. Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları beyaz kadın ve beyaz erkek temel alınarak 
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ifade edilmektedir. Fakat kişi afroamerikan ise ya da Latin kökenli ya da Asya kökenli 

ise bu sefer kalıpyargılar içine cinsiyetin yanı sıra ırk da dâhil edilmektedir. 

Sosyoekonomik durum ve eğitim de kalıpyargıların oluşmasında etki eden diğer bir 

faktördür. O halde afroamerikan, fakir, eğitimsiz bir kadın, beyaz kadına göre iki kat daha 

fazla zorluk yaşayabilir.  

Yukarıdaki kalıpyargıların özelliklerinden yola çıkarak bu yargıların belli başlı 

reçetesi olduğu, istisnai durumlarda farklılaştığı; fakat genelde az değiştiği, kültürden 

kültüre farklılık gösterdiği; ama dünyanın her yerinde de benzerlik gösterdiği; cinsiyet 

kalıpyargılarının ırk, eğitim, meslek, yaş, maddi durum gibi birçok değişkenle daha da 

güçlendiği ya da azaldığı söylenebilir. 

1.1.4.Ailede Toplumsal Cinsiyet 

Toplumsal cinsiyet algısının oluşmasında ailenin önemli bir yeri vardır. Aile 

çocuğun ilk toplumsallaştığı yerdir. Çocukların cinsiyet rolleri ilk olarak ailede şekillenir. 

Anne-babayı rol model olarak alan çocuk, cinsiyetine bağlı kimliğinin oluşmasında 

ailesiyle olan ilişkisini referans alır. Bu sebeple ebeveynin aile içinde birbirine nasıl 

davrandığı, üstelendiği roller ve bu rolleri çocuklarına nasıl aktardıkları, toplumdaki 

kadın ve erkek rollerinin oluşmasında temeldir.  

Ailede çocuğun ilk temas ettiği kişi annedir. Bu sebeple kız ve erkek çocukları 

kendilerini önce anneleriyle daha sonra babalarıyla özdeşleştirirler. Bu süreçte erkek ve 

kız çocukların kendi cinsiyet rollerine uygun olarak gelişmeleri beklenir ve bu doğrultuda 

erkek ve kız çocuklar teşvik edilir (Sayın, 2007, s. 11). 

Bu cinsiyet rolleri göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde geleneksel aile 

yapısı içinde, yemek yapma, temizlik işleri, çocuk bakma gibi ev içine ait işler kadının 

üzerindedir ve kız çocukları ufak yaştan itibaren bu işlere eğilim gösterip bu işleri 

yapacak şekilde yetiştirilir. Erkekler evde sadece tamirat işlerinde ya da eşya taşıma gibi 

güç gerektiren işlerde aktif olarak yer alırlar. Bunun dışında erkek dışarıda çalışır. Erkek 

çocukları da güç gerektiren işler için kaslarını kuvvetlendirmekle, dışarıda geç saatlere 

kadar dolaşmakla, top oynamakla, flört etmekle, eğitim almakla meşguldür.  
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Eğitimi okuma yazma öğrenince sona eren ya da hiç okula gitmeyen kız çocukları 

ise evde çalışmaktadır. Kadınların ev içindeki görünmeyen emekleri nesiller boyunca 

yine kadınlar tarafından gelecek nesillere aktarılmıştır. Son yıllarda ülkemizde kız 

çocukların okutulması ve meslek sahibi olmalarının teşviki ile artık kadınların mevcut 

rollerine dâhil edilen çalışma hayatı ne yazık ki kadını evden kurtarmaya yetmemiştir. 

Kadın hem dışarıda hem de evde çalışmaya devam etmektedir. Fakat yapılan araştırmalar 

eğitim alıp çalışan kadınların çocuk sayısında azalma olduğunu ve çocuklarını daha 

eşitlikçi bir bakış açısıyla yetiştirdiklerini göstermektedir (Yeşilyaprak, 1993, s.12). 

1.1.5. Toplumsal Cinsiyet Kuramları 

Toplumsal cinsiyet kuramları 3 ana başlık altında toplanabilir. Birincisi biyolojik 

kökenli, ikincisi bilişsel yaklaşımlı, üçüncüsü sosyal etkileri ve etkileşimi vurgulayan 

kuramlardır. Toplumsal cinsiyet üzerine çalışırken tüm kuramlardan faydalanmak, 

toplumsal cinsiyet rollerinin açıklanmasında geniş bir perspektife sahip olmak, alana dair 

daha iyi açıklamalar elde etmek açısından uygundur.  

Yukarıdaki üç ana başlık çerçevesinde her başlık için kısaca bir kuramdan 

bahsedilecektir.  

Psikanalitik Kuram 

Freud’un toplumsal cinsiyetin oluşmasına yönelik kuramı libido 

kavramlaştırmasına dayanır. (Dökmen, 2006). Libido, “bir canlı türünün öğrenme 

gerekmeden örgütlü, uyuma yararlı, sürekli olarak bir amaca yönelik davranmasını 

sağlayan içsel güce denir.“ (Yanbastı,1996). Aynı zamanda “libido, biyolojik ve 

toplumsal cinsiyeti organize eden, biyolojik temeli olan cinsel enerjidir.” (Dökmen, 

2006). 

Freud’un kuramında toplumsal cinsiyetin oluşmasında etkili olan üç dönem söz 

konusudur. Birincisi çocukların cinsiyetlerin farkında olmadıkları dönem, ikincisi, 

farklılıkları anlamaya başladıkları dönem, üçüncüsü ise oedipal dönemdir. (Fast, 1993). 

İlk dönem, oral ve anal dönemi içerir. Çocuklar annelerinin memelerinin kendilerinden 

bir parça olduğunu sanırlar ve tuvaletlerini ne zaman nereye yapacakları konusunda 

eğitim alırlar. İkinci dönemde çocukların cinsel kimlikleri oluşmaya başlar. Çocuklar, kız 
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ve erkek arasındaki farklılıkları anlamaya başlarlar. Erkek çocuk kendisinde var olan 

organın kızlarda olmadığını fark ettiğinde kendisinin de bu organı kaybedeceğinden 

korkar. Bu sebeple erkeklerde iğdiş karmaşası, kızlarda da penis kıskançlığı ortaya çıkar. 

Erkekler, annelerine ilgi duyarlarsa babaları tarafından iğdiş edileceklerini sanırken, 

kızlar annelerinin kendilerine vermedikleri penisten dolayı eksiklik hisseder ve bir gün 

penislerinin olacağına inanırlar (Freud,1997). Üçüncü dönem ise oedipal dönemdir. Bu 

dönemde erkek çocuk babayı annesine rakip olarak görür. Annesine olan cinsel yönelimi, 

kastrasyon korkusuyla söner ve babasıyla özdeşleşir. Freud, anneye karşı duyulan cinsel 

yönelim ve babaya karşı duyulan düşmanlığın bir arada olmasını, “Oedipus Kompleksi” 

olarak adlandırır (Freud, 1991).  

Bu kuramla ilgili eleştirilere bakıldığında Freud’un görüşleri eleştirilmiş, yeniden 

düzenlenmiş ya da sorgulanmıştır. Sözgelimi Freud (1969),  anatomi kaderdir diyerek bu 

durumu penis kıskançlığı ile bağdaştırmaktadır ve bu durumun bazı sonuçları olduğunu 

dile getirmektedir. Sözgelimi, sevilmeye, sevmekten daha çok ihtiyaç duyma, değişime 

direnç, zayıf sosyal ilgiler… vb. gibi. Buna karşılık Freud’un takipçisi olan bazı 

öğrencileri (Deutsch, Horney, Thompson), “penis kıskançlığının biyolojik olmadığını, 

erkeğin sosyal gücünden kaynaklandığını” ileri sürmüşler hatta Erikson “erkeklerin 

doğurgan kadının, yaratıcılık yeteneğini kıskandıklarını ileri sürmüştür.” (Golombok ve 

Fivush, 1996). 

Bilişsel Gelişim Kuramı 

Bilişsel Gelişim Kuramında çocuklar bilişsel gelişim düzeylerine göre süreçte 

cinsiyet rollerini belirlerler. Bu kuram Piaget’in bilişsel kuramına dayanır. Piaget'in 

"bilişsel gelişim kuramı"’na göre davranışçı kuramcıların, davranışta değişme olarak 

tanımladıkları olay, aslında kişinin zihninde meydana gelen öğrenmenin dışa vurumudur 

(O.Özdemir, P.G. Özdemir, Kadak ve Nasıroğlu, 2012). Piaget gibi Kohlberg de çocuğu 

çevresini anlamlandırma çabası içinde olan etkin bir ajan olarak görür. Çocuğun kendini 

kız ya da erkek olarak tanımlaması bu çabanın bir parçasıdır (akt: Esen, 2015).  

Kohlberg’e göre, çocuk üç dönemde cinsiyet gelişimini tamamlamaktadır. İlk 

olarak 2- 3,5 yaş arasında “cinsiyeti etiketleme” denilen dönem gelmektedir. Bu dönemde 

çocuk kendinin kız ya da erkek olduğunun farkına varmaya başlar ve kız mı erkek mi 

olduğunu tanımlayabilir. İkinci dönem, 3,5- 4,5 yaşları arasındaki “cinsiyetin kararlılığı” 
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dönemidir. Bu dönemde çocuk, cinsiyetin sürekliliğini anlamaya başlar ve büyüyünce de 

aynı cinsiyette kalacağını bilir; ancak fiziksel özelliklerden etkilenir. Sözgelimi Piaget’in 

dört tane madeni parayı bir aralıklı bir de yan yana dizip hangisi daha uzun diye sorunca 

çocukların, aralıklı olanın daha uzun olduğunu söylemeleri gibi, saçı uzatılan bir erkeğin 

kız, saçı kesilen kızın da erkek olarak cinsiyetinin değiştiğini düşündükleri dönemdir. 

Üçüncü dönem, 4,5-7 yaşları arasındaki  “cinsiyetin değişmezliği” dönemidir. Artık bu 

dönemde çocuk, cinsiyetini bilir, cinsiyetinin değişmeyeceğini de bilir. Cinsiyetine uygun 

tercihler yapar (Dökmen, 2006, s. 62-63). Çocuklar bu dönemde “kadın ve erkek rolleri 

arasındaki farkı ve erkek rollerinin daha ‘değerli’ olduğunu iyice öğrenmiş olurlar. 

Babaya daha fazla toplumsal güç yükler ve babayı anneden daha “güçlü, daha “akıllı” 

olarak değerlendirirler.” (Esen, 2015, s. 11-12). Toplumsal cinsiyet rolünün sabitlendiği 

bu dönemde çocuklar kendi cinsiyetlerinden olanlar gibi davranır, onlar gibi beğeni 

geliştirirler. Çocuğun değişmez bir toplumsal cinsiyet kimliğini korumaya ilişkin bilişsel 

gereksinimi, onu karşı cinsin davranışlarından kaçınmaya götürür. (akt: Esen, 2015, s. 

12). 

Bu kurama yönelik eleştirilerden ilki “toplumun ve kültürün rolünü” görmezden 

gelmesidir. İkincisi “bilişsel gelişim eğer cinsiyet rol gelişiminin temelinde ise, bu 

gelişimi tamamlayan kız ve erkek çocukların benzer olması gerekirdi. Oysa erkek 

çocukların, kızlara kıyasla daha güçlü cinsiyet kalıpyargıları olduğu, beğeni ve 

tercihlerinde daha katı oldukları gözlenmiştir.” (Dökmen, 2006). Son olarak “cinsiyetin 

kalıcılığı ve değişmezliği fikrinin kazanılmasının Kohlberg’in öngördüğü yaşlardan çok 

daha önce olduğunu ve cinsiyetin değişmezliği ilkesinden başka faktörlerin cinsiyet 

gelişimini yönettiğini gösteren araştırmalardan da söz edilmektedir.” (Bussey ve 

Bandura, 1999, s. 676-713). 

Sosyal Öğrenme Kuramı 

Sosyal öğrenme kuramında iki öğrenme sürecine yer verilmektedir. Birincisi 

edimsel koşullanma ikincisi ise model alma ve taklittir. (Bandura, 1977). İlk olarak 

edimsel koşullanmada ödüllendirilen davranışın tekrar edilme olasılığı artarken, 

cezalandırılan davranışın tekrar edilme olasılığı yok olur. Sözgelimi aileler tarafından 

oyun etkinliklerinde bebekle oynayan kız çocukları onaylanırken, erkek çocukları 

onaylanmaz. Kız çocuğunun misket oynaması onaylanmaz; fakat erkek çocuğunun 

misket oynaması onaylanır. Kız çocuklarınağlaması uygun görülürken, erkek 
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çocuklarınağlaması uygun görülmez ve erkekler başkalarının yanında ağlamayı bırakır. 

Kız çocuklarınzarif yapıları ve yumuşak davranışları pekiştirilirken, erkek 

çocuklarınsaldırgan ve hareketli olmaları pekiştirilir.  Kız çocukları güzel kızım diye 

sevilirken, erkek çocukları aslan oğlum diye sevilir. İkinci öğrenme süreci model alma ve 

taklittir. Çocuklar en yakınlarındakini model alırlar. Bu da genellikle anne ve baba daha 

sonra öğretmen, arkadaş ya da okudukları, izledikleri bir kahraman olur. Kız çocuk bu 

süreçte önce annesini, erkek çocuk da babasını model olarak alır ve taklit eder. Bunun 

yanında çocukların gözlem yaparak da cinsiyet rolü için uygun olan davranışı model 

aldıkları görülmektedir. Gözleyerek öğrenme adı da verilen bu süreçte çocuk, ödül ve 

ceza alan davranışları belirler ve ödül alan davranışa yönelir.  

Bu kuramın eleştirisinde, “cinsiyet rolüne uygun davranışın şekillendirilmesine 

gerek olmadığı, tek bir ödüllendirmenin yettiği belirtilmektedir; çünkü cinsiyet rolleri 

kolayca öğrenilmektedir.” (Dökmen, 2006).  Yine bir başka eleştiri, geleneksel ebeveyn 

olmayan ailelerin çocuklarında da geleneksel cinsiyet rollerinin ortaya çıkmasıdır. Sosyal 

öğrenme kuramı eğer geçerli olsaydı, bu ailelerin çocuklarının da geleneksel olmayan 

cinsiyet rollerini benimsemeleri gerekirdi (Durkin, 1996). 

1.1.6. Kitle İletişim Araçlarında Toplumsal Cinsiyet 

Belli bir öğrenci ya da öğrenci topluluğu yerine geniş bir halk kitlesine seslenen 

radyo, televizyon, sinema filmi, basın gibi görüntülü, sözlü ve yazılı iletişim araçlarına 

kitle iletişim araçları denmektedir (Ataseven, 1991, s. 93). Günümüzde bu araçların 

arasına interneti de dâhil etmek gerekir; çünkü internet ve özellikle internet aracılığı ile 

kullanılan sosyal medya günümüz kitle iletişim araçlarının en başında yer almaktadır.   

Gündelik yaşantı içinde insan, kitle iletişim araçları tarafından yönlendirilmekte 

ve bu yönlendirmenin farkına çoğu zaman varmamaktadır.  Bu açıdan bakıldığında 

cinsiyet kalıpyargılarının oluşmasında kitle iletişim araçlarının, sosyal öğrenme 

kuramındaki çocuğun model alma ve taklit etme sürecinde etkili olduğu görülür.  

Kitle iletişim araçlarından televizyonda kadınların daha çok arzu nesnesi olarak 

ortaya konduğu, erkeklerin de güç, zekâ ve statü sahibi olduğu görülmektedir. Çizgi 

filmlerde de erkekler genelde kahraman olurken, kızlar kurtarılmaya muhtaç, erkeğe 

bağımlı kişiler olmaktadır.Kalaycıoğlu (2015) da Pepee çizgi filmi üzerinden yaptığı 
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araştırmasında cinsiyet eşitsizliği oluşturan mesajlar olduğunu saptamıştır. Reklamlarda 

da kadın, kendisi için belirlenen ev alanında aktiftir ya da yine arzu nesnesi olarak 

gösterilir. Uzman olan bilirkişi erkektir. Müzik kliplerinde de kadın femmefatale (erkeği 

baştan çıkaran ve ona sonunda sıkıntılar yaşatan) ya da masum; erkek istediğini elde eden, 

karizmatik, saldırgan kişidir. 

Gazete ve dergilerde de yukarıdaki veriler doğrultusunda sonuçların olduğu 

gözlenmektedir. İmamoğlu ve Yasak-Gültekin (1993) dört Türk gazetesini incelemişler 

ve cinsiyet kalıpyargılarının bu gazetede de yer aldığını gözlemlemişlerdir. Karikatür 

dergilerinde de cinsiyetçi bakış açısının yer aldığı tespit edilmiştir. Bir Türk mizah dergisi 

üzerinde yapılan araştırma cinsiyet rollerinin ve kalıpyargılarının karikatürlere 

yansıtıldığını ve kadın cinselliğinin çok fazla kullanıldığını göstermektedir (Gündoğdu, 

Özdemir, Temiz, 1997). Fakat Piyale Madra’nın Ademler ve Havvalar serisinde olduğu 

gibi kadın erkek ilişkilerine dolayısıyla cinsiyet rollerine ve kalıpyargılarına eleştirel 

gözle bakan çizerler bulunmaktadır.  

Bilgisayar programlarında yapılan araştırmalar da bilgisayar programlarındaki 

toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını ortaya koymaktadır (Milburn, Carney ve Ramirez, 

2001, s.277-294). Aynı şekilde günümüzde internet üzerinden erişilen sosyal medya 

araçlarında da toplumsal cinsiyet rollerine ve kalıpyargılarına rastlanmaktadır. Güçlü, 

karizmatik ve başarılı erkekler, gelinlik giyen masum kadınlar ya da cinsel obje olarak 

sunulan kadınlar göze çarpmaktadır. Fakat erkek mesleği diye görülen meslekleri yapan 

kadınlar (doktor, mühendis, itfaiyeci, pilot) yemek yapan, çocuk bakan ve ev temizleyen 

erkekler de artık göze çarpmaktadır.  

1.1.7. Okulda Toplumsal Cinsiyet 

Çocuğun sosyalleşmesinde aileden sonra en önemli yer okuldur. Ailede temelleri 

atılan toplumsal cinsiyet rolleri, çocukların kendi yaşından olan akranlarıyla iletişime 

geçmesi yoluyla pekişmektedir (Gök Akgül, 2013). 

Okulda toplumsal cinsiyet kalıpyargıları okul kültürü, gizli müfredat, derslik 

düzenlemeleri, öğretmenlerin uyguladığı enformel öğretim yöntemleri ve ders kitapları 

aracılığı ile çocuklara aktarılmaktadır. Bu aktarımdaki iletiler, çocukları geleneksel 

cinsiyet rollerine uygun davranışlara yöneltirken, kadına ve erkeğe uygun başarı 
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ölçütlerini de tanımlamaktadır (Kuzgun ve Sevim 2004, s.15-18). Böylece çocuk ailede 

başlayan cinsiyet rollerine bağlı kalıpyargılarını okulda pekiştirmektedir.  

Okulda toplumsal cinsiyet rollerinin ve kalıpyargılarının pekişmesini sağlayan 

öğelerden en önemlisi öğretmendir; çünkü öğretmen okulda öğrenci için hem rol model 

hem de otorite figürüdür (Esen, 2015, s. 63) ve genel olarak sınıfta bir düzenleme ilkesi 

ve bir yönetim stratejisi olarak toplumsal cinsiyeti kullanır (akt: Esen, 2015, s.63); çünkü 

öğretmenler de toplumsal cinsiyete göre tabakalaşmış toplumlarda yetiştiklerinden, o 

toplumun değerlerinin ve kültürel kodlarının taşıyıcısıdırlar; derslik etkinliklerini ve 

öğrencilerle kurdukları ilişkileri (bilinçli ya da bilinçsiz) toplumsal cinsiyete ilişkin 

kalıpyargılar bağlamında yapılandırırlar (Esen, 2015, s.63). 

Bu yapılanmada sözel ve eylemsel göstergelere bakıldığında Sandler ve Hall’in 

soğuk iklim (chillyclimate) kavramı okul yaşamının ve kültürünün toplumsal cinsiyet 

bağlamında güç ilişkilerini yeniden nasıl ürettiğini ortaya koymaktadır (akt. Esen, 2015, 

s. 61) 

Sandler ve Hall’e göre soğuk iklim; “hem cinsiyetçi kalıpyargılardan 

beslenen hem de onları yeniden üreten, kadınların ve kız çocukların benlik 

algılarını, kişiliklerini ve geleceğe dönük beklentilerini olumsuz yönde etkileyen 

okul ve sınıf ortamları için kullanılan bir kavramdır. Okulun ve dersliğin soğuk 

iklimini yaratan (sözel ve eylemsel) birçok gösterge vardır.  Örneğin, çoğunlukla 

erkek öğrencilere dikkat yöneltmek, kızlarla daha az göz kontağı kurmak, kızların 

derse katılımlarını önemsememek, başarılarını yetenekten farklı nedenlere 

bağlamak, başarılarından çok dış görünüşlerini önemsemek, kadınların 

entelektüel becerilerini ve mesleki başarılarını küçümsemek, cinsel içerikli şaka 

ve sözler, örtülü ve açık taciz, bu göstergelerden bir kaçıdır” (Esen, 2015, s. 61). 

Öğretmenlerin kız ve erkek çocukları arasında ayrım yaptıkları herkesin 

öğrencilik zamanlarından hatırlayacağı örneklerle doludur. Temizlik kolu başkanı kız 

çocukları olur. Erkek çocukları spor kolu başkanıdır. Kız çocukları teknik konuları 

öğrenirken erkek çocukları kadar desteklenmez. Oynarken düşen kız çocuğu ağladığında 

kucağa alınıp teselli edilir. Fakat erkek çocuğuna yerden kalkması ve oyuna devam etmesi 

söylenir.    
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Toplumsal cinsiyet rollerinin ve kalıpyargılarının pekişmesini sağlayan bir diğer 

öğe ise gizli müfredattır. Gizli müfredat, açık müfredatta yer almayan ancak okulun 

işleyiş ve örgütlenmesiyle ilgili söylem ve pratiklerle verilen mesajlardır. Gizli müfredat 

mesajları genelde tutumlar, değerler, inançlar ve davranışlarla iletilir (Sayılan, 2012, s. 

46). Yazılı olmayan bu kurallar, kültürel etkinliklerin, sınıf düzeninin, öğrenci 

ilişkilerinin, kutlanacak bayramların ne şekilde olacağını düzenler. Gizli müfredatın 

içeriği de okula bağlı olarak değişir. İnal’a (2005) göre, sözgelimi sosyoekonomik düzeyi 

düşük olan bir semtteki okulun gizli müfredatı kolejinkinden farklı olabilir. İlkinde “alt, 

ara kademe uysal bir emek işgücü” hedeflenirken, kolejde “geleceğin yöneticisini 

yetiştirmek” hedeflenmektedir.  

“Gizli müfredat bir bakıma okulun bürokratik, yönetsel ve örgütsel 

baskısının bir parçasıdır. Okul içindeki kimi uygulamalarda bu baskının en somut 

biçimleri cinsiyet ayrımı bağlamında görülür. Yani toplumsal cinsiyet, eğitim 

dizgesinin bütün aşamalarında (okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar) 

önemli bir örgütsel/ yönetsel kategori olarak karşımıza çıkar” (Esen, 2015, s.62). 

Toplumsal cinsiyet rollerinin ve kalıpyargılarının pekiştirilmesindeki bir diğer 

önemli unsur ders kitaplarıdır; çünkü geniş kitlelere yayılabilen en pratik araçlardır. Fakat 

burada ders kitaplarının niteliği ve içeriği önem kazanmaktadır. Yapılan araştırmalar ders 

kitaplarındaki cinsiyetçi öğeleri ortaya koymaktadır (Esen, 2015).  

“Araştırmalar, kitaplarda erkek karakterlerin sayıca daha fazla olduğunu, 

geniş bir etkinlik ve meslek yelpazesi içinde yer aldıklarını, kadınlarınsa 

çoğunlukla anne ve eş olarak ev içerisinde ya da öğretmenlik, hemşirelik gibi 

geleneksel “kadın meslekleri” içinde yer aldıklarını göstermektedir. Erkek 

çocuklar etkin, özerk, bağımsız, başarılı, yetenekli, cesaretli; kız çocuklar ise 

edilgen, korkak, başarısız ve bağımlı olarak gösterilmektedir. Ataerkil toplumun 

kadını ev içerisinde ya da ancak çocuklarla ve bakıma muhtaç kişilerle ilişkili 

meslekler için konumlandırmaya dönük düşünce biçimi çocuklara yönelik her 

türlü kitaba da yansımıştır.”(Esen, 2015) 

Ders kitaplarında yapılan incelemeler aynı zamanda ideolojilerin de ders 

kitaplarına aktarıldığını ve cinsiyetçiliğin de bu ideolojilere eklendiğini ortaya 

çıkarmaktadır. Esen (2007), cinsiyetçiliğin ders kitaplarındaki milliyetçi ve militarist 
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ögelerle nasıl iç içe geçtiğini ve kadınlar için anneliğin, erkekler için askerliğin nasıl 

kutsanıp öne çıkarıldığını göstermiştir.  

Ülkemizde Helvacıoğlu (1996) tarafından yapılan araştırmada Cumhuriyetin ilk 

yıllarında kadın erkek arasındaki eşitliğin kitaplara yansıtıldığı; fakat ilerleyen yıllarda 

bilinçli olarak cinsiyet ayrımına yönelik tavır sergilendiği görülmüştür.  

Ders kitapları dışında çocukların okudukları hikâye ve masal kitaplarında cinsiyet 

rollerine ve kalıpyargılarına yer verildiği görülmektedir. Fakat Oskamp, Kaufmann ve 

Wolterbeek (1996) tarafından yapılan araştırmada ödüllü kitaplarda kadın ve erkeğin eşit 

oranda resmedildiği ve kadınların da farklı rollerde yer aldığı tespit edilmiştir.  

Günümüzde Vejetaryen Kül Kedisi, Gergedanlar Krep Yemez, Köpekler Bale Yapmaz… 

vb. gibi toplumsal cinsiyet farkındalığını içeren çocuk kitaplarının sayısının arttığı 

görülmektedir. Sözgelimi Gergedanlar Krep Yemez kitabında, bilgisayarda çalışan kadın, 

çamaşırları yıkayan erkek; düğün fotoğrafında oturan erkek, ayakta duran kadındır ve 

kadın erkek giysileri birbiriyle benzerlik göstermektedir.  

Yukarıda bahsedilen sorunlar ayrımcı eğitim ve öğretimden kaynaklanan 

sorunlardır. Bir başka sorun ise kadınların eğitime erişimiyle ilgili sorunlardır (Esen, 

2015). Eğitime erişim ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe zorlaşmaktadır. 

Buradaki en önemli iki unsuru ailenin sınıfsal konumu ve cinsiyet ayrımcılığı 

oluşturmaktadır. Okullaşamayan bu çocuklardan kızlar evde çalışırken, erkek çocukları 

da dışarıda çalışmak zorunda kalmaktadırlar (Sayılan, 2012). 

1.1.8.Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet İlişkisi 

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) sosyal hizmet 

mesleğini, hak ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde, birey, aile, grup ve toplulukların 

iyilik hallerini gözeten, mevcut iyilik halini artırmaya yönelik, bireyleri güçlendirmeyi ve 

özgürleştirmeyi hedefleyen bir meslek olarak tanımlamaktadır (IFSW, 2016). Sosyal 

hizmet alanı, “hak ve sosyal adalet temelinde” (Şahin, 2009) bireylerin ihtiyaçlarına ve 

bu ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapar. Sosyal hizmet uzmanları birey 

ve toplum arasındaki aracılardır ve bireylerin ihtiyaçlarının karşılanıp toplum içinde 

yeniden uyum içinde yaşamalarını gözetirler. Sosyal hizmet disiplini aynı zamanda 



19 

kişinin kaderini tayin hakkını da gözeterek insan değer ve onuruna duyulan saygıyla, 

bireylerin güçlenmesini sağlayan bir yaklaşımdır (akt: Şaşman Kaylı, 2016, s. 136). 

Kişinin kaderini tayin etme hakkı, hak ve adalet temeline dayanan sosyal hizmet 

alanının toplumsal cinsiyet üzerine çalışmasını gerektirir; çünkü “sosyal hizmet 

uygulamalarının niteliği, mevcut toplumun egemen ideolojisini ve refah devletle ilişkisini 

belirlemektedir” (Şaşman Kaylı, 2016, s.136). 

Bu bağlamda toplumsal cinsiyet algısının ortadan kalkması için sosyal hizmet 

alanının yapacağı uygulamalar yeniden ve yeniden üretilen ataerkil yapının çözülerek her 

iki cinsin de adil yaşama imkânı bulmasını sağlayabilir. Böylece ötekileştirilen, baskı 

gören, evle sınırlanan kadının yaşadığı cinsiyet ayrımcılığı son bulabilir. Sosyal hizmet 

alanı “kadınların çaresiz olduğuna yönelik yaygın inanışın tersine feminist kuramdan 

beslenerek güçlendirme ve ataerkil yapıdan kaynaklanan eşitsizlikleri ve tahakküm 

ilişkilerini yok etmeye ve eşitlikçi ilişkiler inşa etmeye çalışmalıdır” (akt: Şaşman Kaylı, 

2016, s. 138).  

Şaşman Kaylı (2016), cinsiyet rollerine göre meslek gruplarının ayrılmış olması; 

sadece dört kadından birinin çalışması; kadınların evlendikten sonra bir yıl içinde işten 

çıkmalarına istinaden kıdem tazminatlarının kendilerine verilmesi; kadının emeklilik 

yaşının erkekle eşitlenmesi;  4857 sayılı İş Kanunu’nda geçen 100-150 kadın işçisi olan 

iş yerlerinde açılması zorunlu olan kreş ve bakım odaları açma yükümlülüğünün 

kaldırılması; kayıt dışı ekonomide en çok yoksul mahallelerdeki kadınların çalıştırılması; 

Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın oranının % 66’ya kadar yükselmesi; Türkiye’nin 

toplumsal cinsiyet eşitliği indeksinde (GDI, 2015) 72. sırada yer alması, sosyal devlet 

uygulamalarında aktif yer alan sosyal hizmet alanının, toplumsal cinsiyet eşitliği için 

çalışması gerektiğinin göstergelerindendir.  

Her ne kadar sosyal hizmet alanı toplumsal cinsiyet çalışmaları yapılması 

gerektiğini savunup, bu alanda çalışsa da günümüzde feminist kuramcılar sosyal hizmet 

teori ve uygulamasını cinsiyetçi olmakla eleştirmektedirler. Bu bağlamda ortaya çıkan 

feminist sosyal hizmet uygulaması alternatif bir uygulama olarak gösterilmektedir. 

Feminist sosyal hizmet uygulaması feminist kuramın temel kavramları olan toplumsal 

cinsiyet, ataerkillik, kamusal/özel alan ayrımı gibi kavramları kullanır (Buz, 2009, s. 53). 
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Feminist sosyal hizmet uygulamasında kadınların sorunlarıyla ilgili farkındalığın artması 

ve kadınların güçlendirilmesi hedeflenir.  

Feminist sosyal hizmet, sosyal hizmette cinsiyet ayrımcılığının yol açtığı 

duygusal ve sosyal problemlerin üstesinden gelinmesinde bireylere ve toplumlara yardım 

etmek üzere geliştirilmiş, feminist bir yönelimi olan değer, beceri ve bilgi bütünlüğüdür 

(Barker,1999, s. 173). 

“Feminist kuramın kavramları olan toplumsal cinsiyet, ataerkillik ve ayrı alanlar 

nosyonu sosyal hizmet açısından özel bir önem taşımaktadır. Sosyal hizmet uygulamaları 

için yardım talebinde bulunan müracaatçıların yaşadıkları güçlükler ve gereksinimler bu 

kavramların yaşamlarındaki deneyimleriyle doğrudan bağlantılıdır. Örneğin aile içi 

şiddet nedeniyle bir sosyal hizmet kurumuna başvuran bir kadın müracaatçının sorununa 

yaklaşım, toplumsal cinsiyet rollerine yüklenen anlam ve algılar, ataerkilliğin kadının 

yaşamındaki görünümleri ve özel/kamusal alan ayrımlarına göre şekillenen ayrışmanın 

etkisinin analizini gerekli kılmaktadır.” (Buz,2009, s.56). 

Feminist sosyal hizmet uzmanının çalışma ilkeleri arasında “müracaatçı ve sosyal 

hizmet uzmanının arasındaki ilişkinin eşitlikçi olması; sosyal hizmet uzmanının 

gerektiğinde kişisel paylaşıma açık olması; müracaatçının yaşamındaki güç ilişkilerinin 

değerlendirilmesine önem vermesi; müracaatçının sürece aktif katılması; sosyal hizmet 

uzmanı tarafından kadınlar için sosyal ağ ve destek gruplarının yaratılması; yardım etme 

sürecinde cinsiyetçilik, cinsiyet-rolü kalıpyargıları, cinsiyet ayrımcılığı, kadınlara 

yönelik tutumları etkileyen sosyal ve tarihsel faktörlerin göz önünde bulundurulması” yer 

almaktadır (Sheafor ve Horejsi, 2002, s.96). 

Sosyal hizmetler mesleğine ilişkin yukarıda tariflenen ilkeler göz önünde 

bulundurulduğunda, sosyal hizmet uzmanlarının kadınların toplumdaki yaşamlarının 

iyileştirilmesinde önemli bir role sahip olduğu görülmektedir. Sosyal hizmet 

uzmanlarının görevlerini yerine getirebilmelerinde kendi yaşamlarında ve uygulama 

yaptıkları sahada cinsiyet eşitliğini göz önünde bulundurarak süreci müracaatçılarıyla 

işbirliği içinde yürütmeleri, toplumda cinsiyet eşitsizliğine dayalı hak ihlallerinin 

önlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda sosyal hizmet eğitimi alan öğrencilerle 

toplumsal cinsiyet konusunu teorik derslere ek olarak etkin öğrenme yöntemleriyle 

çalışarak farkındalık yaratmak önem kazanmaktadır.  
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Yaratıcı drama, adil bir dünya vizyonuyla çemberde buluşturduğu tüm bireyleri 

eşit kabul eder.Sosyal hizmet uzman adayları, yöntem boyutuyla yaratıcı dramanın 

sunduğu din, dil, ırk, cinsiyet, yönelim, statü, yaş ayrımına ve ötekileştirmeye fırsat 

vermeyen eğitim ortamında toplumsal cinsiyet konusunu oyunlarla, etkinliklerle ve 

canlandırmalarla derinlemesine irdeleme ve kurgu içinde yaşayarak öğrenme fırsatı 

bulurlar.  

1.1.9.Eğitimde Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Drama 

Adıgüzel (2015) yaratıcı dramayı, “Bir grubu oluşturan üyelerin yaşam 

deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) 

vd. tekniklerden yararlanarak canlandırılması” olarak tanımlamaktadır. Oyunun genel 

özelliklerinden doğrudan yararlanan yaratıcı drama, deneyimli bir lider eşliğinde, şimdi 

ve burada ilkesine, kendiliğindenliğe (spontaniteye), -miş gibi yapmaya dayalıdır.  

San (2002) ise, yaratıcı dramayı, “doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama 

tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, 

bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı eski bilişsel örüntülerin yeniden 

düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği 

“oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması ve canlandırılması” olarak tanımlamaktadır.   

San (1990), dramadaki öğrenme sürecinin yeniden bir yapılanma olduğunu, 

öğrencilerin öğrendikleri bilgilerini yeni bir bakış açısıyla değerlendirdiklerini ifade eder. 

Yaşantıların ve deneyimlerin yeniden gözden geçiriliyor olması doğal öğrenme 

süreçlerini ortaya koyar.  

Yaratıcı drama, sadece bilişsel düzeyde bilgi ile yüklenen ve öğrencinin duyuşsal 

yanını görmezden gelen ezberci eğitim sistemine karşı; yaşayarak, yaparak öğrenmenin 

kapısını açıp,  öğrencilerin yeni bakış açılarıyla sentezler oluşturmalarını sağlayan 

alternatif bir öğrenim alanıdır. Yaratıcı drama etkinliklerine katılan öğrencilerin “okul ve 

toplum içindeki bilişsel, dilsel, estetik ve yaratıcılığa ilişkin ve ahlaksal bedensel, 

zihinsel, tinsel, sosyal ve politik gelişimleri hızlanır; çünkü drama çalışmaları öğrencileri 

ilerde yetişkin olarak yer alacakları yaşamdaki rollere, olanak ve fırsatları 

değerlendirmelerine, sorumluluklara ve deneyimlere ortam hazırlar” (San, 2002). 
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Yaratıcı dramanın amacı; her yaş grubundan bireyin canlandırmalar aracılığı ile 

gerçek dünya ve kurgusal dünya arasında gidip gelmesini sağlamak ve böylece 

bilinçlenme, kültürlenme sürecinde, yaratıcı, kendine yetebilen, kendini ve çevresini 

tanıyan ve iletişim kurabilen, sosyal duyarlılık, demokratik tutum ve davranış geliştiren 

bir kişiye dönüşmesini sağlamaktır (Adıgüzel, 2015).  

Yaratıcı dramanın bileşenleri lider/eğitmen/öğretmen, grup (yaşantılar), konu 

(düşünce)  ve mekândır (çalışma ortamı). Lider, atölye sürecinde katılımcıya eşlik eden 

yönlendiren ve rehberlik eden kişidir. Lider yaratıcı drama alanına hem kuramsal hem de 

uygulama açısından hâkim olmalı, disiplinlerarası çalışma yaptığının bilincinde olup 

diğer sanat dallarında kendini geliştirmeli, güncel olayları takip etmeli; kişilik özellikleri 

açısından iletişim becerileri güçlü olmalı, problem çözme becerisine sahip olmalıdır. 

Yaratıcı drama bir grup etkinliğidir ve grup olmadan gerçekleştirilemez. Yaratıcı 

dramada seyirci olmadığı için grup hem oyuncu hem de iç izleyicidir. Gruptaki kişilerin 

atölyeye gönüllü ve isteyerek katılması önemlidir. Yaratıcı drama çalışmaları açık kapalı 

her yerde yapılabilir. Mekân, çalışma ortamı yaratıcı drama çalışmalarındaki en önemli 

bileşenlerden biridir. Uygun bir mekân ve bu mekânın atölye için hazırlanmasına dikkat 

edilmelidir. Müzeler, bahçeler, sokaklar, parklar, fabrikalar vb. gibi alanlar yaratıcı drama 

uygulamalarının yapılabildiği alanlardır. Aslında liderin amacına yönelik olarak 

katılımcının rahatça çalışabileceği her mekân kullanılabilir. Yaratıcı dramadaki son 

bileşen ise konudur. Evrensel değerlere aykırı olan durumlar ve özel hayatlar dışında her 

şey yaratıcı dramanın konusu olabilir. Seçilecek konunun katılımcıya katkı sağlayacak 

nitelikte seçilmesi ve katılımcının çok yönlü düşünmeye sevk etmesi ve mümkünse tüm 

duyularına hitap etmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.  

Okvuran (1993), yaratıcı dramanın kullanılabileceği alanları sıralarken, örgün 

eğitim, yaygın eğitim, kitle iletişim araçları, hizmet içi eğitim, serbest zamanların 

değerlendirilmesi, tiyatro oyuncularının yetiştirilmesi, özel eğitim, psikolojik danışma ve 

rehberlik alanı, hastanelerde, hapishanelerde ya da ıslahevlerinde kullanımı gibi 

alanlardan bahseder. Bu alanların dışında yaratıcı drama en çok diğer derslerin 

anlatımında kullanılır. Sözgelimi matematik dersinde üçgenler konusunu anlatan 

öğretmen oyun ve rol oynama, doğaçlama vb. gibi tekniklerle dersin kalıcı ve derinlikli 

bir öğrenme ile tamamlanmasını sağlayabilir.  
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Yaratıcı drama ile yapılan uygulamalarda katılımcıların liderin belirlediği 

kazanımlara ulaşması ve bu kazanımları yaşantıya dönüştürebilmesi için süreçte önceden 

belirlenmiş aşamaların izlenmesi gerekir. Yapılandırılan bir yaratıcı drama atölyesinde 

/dersinde üç aşama bulunmaktadır. (Adıgüzel, 2010; Adıgüzel, Üstündağ ve Öztürk, 

2007; San, 2006b). 

1. Isınma-Hazırlık Aşaması: Grup üyelerinin birbirlerine, mekâna ve konuya

ısınmasını sağlamaya yönelik çalışmaların yapıldığı aşamadır. Bu aşamada katılımcılar 

zihinsel ve bedensel bir dizi eylemle sürece hazır hale getirilir. Etkileşime dayalı bu 

çalışmalarda katılımcıların grup dinamiğinin oluşması ve işbirliğine hazır olması 

amaçlanır. Durum ve amaca göre bu çalışmalar kısa ya da uzun süreli olabilmektedir 

(Adıgüzel, 2015). 

2. Canlandırma Aşaması: Bir konunun süreç içinde biçimlenip ortaya çıktığı

aşamadır. Bu aşamada, canlandırılacak konunun lider aracılığı ile verildiği başlangıç 

noktası olan doğaçlama, rol oynama (rol alma) ve diğer teknikler kullanılır. 

Gerçekleştirilen canlandırmalar bireysel olabileceği gibi gruplar halinde de 

olabilmektedir. Canlandırma eylemlerinde verilen konu, çoğunlukla dramatik bir durumu 

içerir. Bireysel ve grupsal yaratıcılığın en çok ön plana çıktığı ve tüm oluşum 

çalışmalarının yapıldığı aşamadır. Bu aşamadaki canlandırmalar bireysel, ikili olacağı 

gibi küçük ya da büyük gruplar veya grubun tamamıyla da olabilmektedir (San, 2006a; 

Adıgüzel, 2006; Adıgüzel, 2017). 

3. Değerlendirme-Tartışma Aşaması: Değerlendirme-Tartışma aşaması,

katılımcılara ‘Ne yaşadınız?’, ‘Neler hissettiniz?’, ‘Nerede güçlük çektiniz?’, ‘Nerede haz 

aldınız?’ gibi soruların yöneltildiği, öğrenilenlerin kazanıma dönüşüp dönüşmediği, 

gelecek yaşantılara etkisinin olup olmayacağına ilişkin tartışmaların ve 

değerlendirmelerin yapıldığı aşama olarak tanımlanmaktadır (San, 2006b; Adıgüzel, 

2006). Yaratıcı drama çalışmalarında elde edilen sonuçlar bu aşamada 

değerlendirilmektedir. Sürecin özü, önemi, niteliği, niceliği üzerine çeşitli duygu ve 

düşüncelerin paylaşımları bu aşamada gerçekleşmektedir. Değerlendirme, sadece görüş 

paylaşımı olabileceği gibi, rol içinde ya da rol dışında çeşitli çalışmalarla da (doğaçlama, 

mektup, gazete vd.) yapılabilmektedir (Adıgüzel, 2017). 
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1.1.10. Yaratıcı Drama ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi 

Yaratıcı Drama disiplini yapısı gereği hümanist bir bakış açısıyla topluma ve 

insanlara yaklaşarak herkesi çemberde eşit kabul eder. Sağlıklı bireyler yetiştirmeyi 

amaçlayan yaratıcı drama disiplini çemberde, toplumda kadın ve erkeğin eşit olduğunu 

vurgular ve cinsiyet eşitliğini savunur.  

 

Yaratıcı drama eğitimi alan bireyler ve yaratıcı drama eğitmenleri farkındalığın 

sorumluluk getirdiği bilinciyle hareket ederler. Sözgelimi çoğunluğu kadın drama 

eğitmenlerinden oluşan gönüllüleri ile birlikte Çağdaş Drama Derneği,  kadınlarla, ev 

kadınlarıyla, kız çocuklarla sosyal sorumluluk projeleri yürütmekte ve toplumsal cinsiyet 

farkındalığı yaratacak atölyeler gerçekleştirmektedir.   

 

Türkiye’de yaratıcı drama ile toplumsal cinsiyete yönelik farkındalık yaratmak 

amacıyla yapılan projeler, Almanya’da “feminist tiyatro pedagojisi”  adı altında 

sürdürülmektedir. 80’li yılların ortalarından beri feminist tiyatro pedagojisi adı altında 

yürütülen kadın projeleri dendiğinde kadın ve kız çocuklar ile onların hikâyeleri ve 

deneyimleri akla gelmektedir. Feminist tiyatro pedagojisinde gündelik yaşantımızı ve 

bilgimizi yönlendiren, eril normlar ve düşünce biçimlerine göre olmayan dilin ve dişi 

kimliğin arayışı söz konusudur (Honnens, Willerding, 1992). Çalışmaların ağırlıklı olarak 

gerçekleştirildiği alanlar feminist sosyal hizmet/ kültür çalışmaları, pedagoji/eğitim 

çalışmaları ve sanattır. Bu çalışmalar kadın ve kız çocukları yararına 

gerçekleştirilmektedir.  

 

80’li yıllardan beri kadınlar tarafından yürütülen feminist tiyatro pedagojik 

projeler, eğitim ve ileri düzey eğitimlerinde, halk eğitim kurslarında, sendikaların eğitim 

kurumlarında, kiliselerde, kadın kültür merkezlerinde, gençlik merkezlerinde vetatil 

tesislerinde uygulanmıştır. Bu projelerin hareket noktası ise, kadın tiyatro pedagoglarının 

cinsel taciz, ev kadını/ anne rolü, kendini algılama, ev işleri için ücret, regli/ ergenlik, 

kalkınma ve gelişim, erkeklerle ilişkiler, meslek seçimi ve başvuru gibi soruları, 

deneyimleri ve ihtiyaçlarıydı (Gitta, 2003). 

 

Kimlik ve kişilik üzerine yapılan pedagojik çalışmalarda teatral metotlar ve 

formlar sadece birer araçtır. Tiyatronun sosyal ve iletişimsel karakteri kadın izolasyonunu 
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ortadan kaldırmak, kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için kullanılır. Bu 

çalışmaların ağırlık noktası açıkça görüldüğü gibi pedagojik/ politik alana, nadiren de 

sanatsal alana dayanmaktadır. 

Feminist tiyatro pedagojisi ve yaratıcı drama ile yapılan toplumsal cinsiyet 

çalışmaların amacı ortaktır: Kadın ve kız çocuklara eşitlikçi bir dünyada yaşama hakkı 

sağlamayı amaçlamaktadırlar. Bu bağlamda da toplum içinde kadını görünür kılmak için 

hareket alanını genişleterek sosyal yaşama dâhil etme, ezen ezilen ilişkisini sonlandırma, 

dişi kimliğini bulma, eril olmayan dil ve düşünce biçimi geliştirme, benlik algısını 

yapılandırma, ifade aracı olan bedenini yeniden keşfetme, meslek seçiminde destekleme, 

kadına yönelik şiddeti durdurma konularında çalışmalar yapmaya - ta ki tüm kadınlar 

özgürleşene kadar- devam edeceklerdir. 

1.2.Amaç 

Sosyal Hizmet disiplini içerisinde toplumsal cinsiyet kavramı önemli ve 

belirleyicidir. Sosyal Hizmet bölümü öğrencilerinin öğrenimleri boyunca toplumsal 

cinsiyet konusunda aldıkları kuramsal eğitimi, meslek uzmanı adayı ve meslek uzmanı 

olarak saha uygulamalarında tutuma geçirmeleri, mesleğin bir gereğidir.  

Araştırmanın genel amacı, sosyal hizmet bölümünde öğrenim gören 

öğrencilerin,yaratıcı drama yöntemiyle gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet çalışmaları 

sonrasındakitoplumsal cinsiyet farkındalığına yönelik değişimi incelemektir. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

Sosyal Hizmet bölümünde öğrenim gören öğrencilerin; 

1. Yaratıcı drama yöntemi ile yapılan toplumsal cinsiyet çalışmalarına yönelik

görüşleri nelerdir?

2. Uygulama öncesi ve sonrası yapılan odak grup görüşmeleri sonucunda ortaya

çıkan veriler toplumsal cinsiyet farkındalığına yönelik bir değişim göstermekte

midir?

3. Süreçte her atölye sonrası yazdıkları günlükler, toplumsal cinsiyet farkındalığına

yönelik bir değişim göstermekte midir?
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1.3.Önem 

Bu çalışma, yaratıcı drama yöntemiyle yürütülen toplumsal cinsiyet eğitiminin 

sonuçlarını açığa çıkarmaya yöneliktir. Uygulama sonunda elde edilen bulgularla, sosyal 

hizmet alanında öğrenim gören öğrencilerin cinsiyet eşitliği açısından olumlu yönde 

değişim göstermesi beklenmektedir. 

Toplumsal cinsiyet farkındalığı, patriyarkal ilişkilerin sonucu olan kadının ikincil 

konumunu değiştirecektir. Kadın cinayetlerinin sona ermesini, üretim ilişkileri açısından 

kadının iş yaşamında erkeklerle eşit şartlarda çalışmasını, aile içi yaşamın yeniden 

düzenlenmesini sağlayacaktır. Böylece estetik değerler taşıyan hümanist toplumlar 

yaratılabilir.   

Bu bağlamda yaratıcı drama toplumsal cinsiyet farkındalığına katkı sağlayacak bir 

yöntemdir, çünkü yaratıcı drama disiplin olarak içinde cinsiyet eşitsizliği barındırmaz. 

Demokratik tutum ve davranış geliştirme, sosyal duyarlılık gibi hedefleri ile amacı 

geleceğin düşünen, eleştiren, toplum içinde eyleyen bireylerini yetiştirmektir.  Bu sebeple 

gerçekleştirilecek olan toplumsal cinsiyet çalışmalarına yönelik atölyelerin, toplumsal 

cinsiyet farkındalığına katkı sağlaması ve aynı zamanda konuyla ilgili duyarlılık 

geliştirmesi beklenmektedir.  

Araştırmanın özellikle Türkiye’deki toplumsal cinsiyet alanında yapılan çalışmalara 

katkı sunabileceği, ayrıca sosyal hizmet öğrencilerinin toplumsal ilişkilere eleştirel bir 

bakış açısıyla yaklaşmaları, kendilerinin farkına varmaları, ileriki meslek yaşantılarında 

kadın ve erkeği eşit haklara sahip yurttaşlar olarak görmeleri ve bazı kritik durumlarda 

kadınlara pozitif ayrımcılık yapabilme becerisini geliştirerek çalışacakları gruplarla 

ilişkilenebilecekleri düşünülmektedir. 

1.4. Varsayımlar 

Çalışma grubunun odak grup görüşmelerinde verdiği yanıtlarda, tuttuğu günlüklerde 

doğru ve samimi davrandığı varsayılmıştır. 
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1.5. Sınırlılıklar 

 Bu araştırma Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet

Bölümü1. Sınıf öğrencileri ile sınırlandırılmıştır.

 Bu araştırma toplam 13 hafta 39 ders saatiyle sınırlandırılmıştır.

 Bu araştırma çalışılacak eş değerde ikinci bir grup olmadığı için tek grup ile

gerçekleştirilmiştir.

1.6. Tanımlar 

 Toplumsal Cinsiyet: “Kadın ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün

yüklediği anlamları ve beklentileri ifade etmektedir; kültürel bir yapıyı

karşılamaktadır ve genellikle bireyin biyolojik yapısı ile ilişkili bulunan

psikolojik özelliklerini de içermektedir” (Dökmen, 2006).

 Yaratıcı Drama: “Bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola

çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) vd.

tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri

deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe

(spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -miş gibi yapmaya dayalıdır ve

yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır”

(Adıgüzel,2017).
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BÖLÜM 2 

2. YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması, verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. 

2.1. Araştırma Modeli 

Toplumsal cinsiyet araştırmalarında feminist araştırma, genel olarak nitel 

araştırma yöntemlerini tercih eder. Feminist araştırma eyleme yöneliktir ve toplumsal 

yapının dönüşümünü hedefler (Akış Roney, 2011, s.214). Mies (1995) feminist 

metodoloji ilkelerini ele alırken, araştırma sürecinin hem sosyal bilimciler hem de 

araştırma nesneleri için bir bilinçlenme olarak yaşanması gerektiğini, araştırmacı ve 

araştırma nesneleri arasındaki dikey ilişkinin ve yukarıdan bakışın yerini, aşağıdan bakışa 

bırakması gerektiğini, vurgular.Açıklık, karşılıklı paylaşabilme değerlerine dayanan 

feminist araştırma araştırılana da güç veren “katılımcı metodları” kullanır (Güçlü,2012, 

s. 116).

Cinsiyet eşitsizliği ile ilgili “Toplumun daha eşitlikçi hale getirilmesi nasıl 

mümkün olabilir, sosyal gerçekliği anlamak ve dönüştürmekte çözüm getirici yollar nasıl 

sağlanır” (Güçlü, 2012, s.116) gibi temel soruları yanıtlamak isteyen feminist araştırma 

için nitel araştırma yöntemini kullanmak gereklidir; çünkü toplumsal cinsiyet temelli 

sorunların açığa çıkarılmasında nitel araştırma yöntemleri etkilidir.  

Nitel araştırma gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği bir araştırma olarak kabul 

edilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 45). 

Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, (2014) araştırmalarda 

seçilecek yöntemin yapılmak istenen çalışma kapsamında varılmak istenen amaca bağlı 
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olarak belirlendiğini dile getirir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemi çerçevesinde 

hazırlanmıştır. Nitel veriler, odak grup görüşmelerinde ve öğrenci günlüklerinde yer alan 

açık uçlu sorulara verilen sözlü ve yazılı yanıtların betimsel içerik analizi ile 

çözümlenerek yorumlanmasına dayanmaktadır.  

Çalışmada elde edilen veriler, katılımcıların verdikleri yanıtlarla sınırlıdır, 

dolayısıyla amaç genellemeler yapmak değil, katılımcıların yanıtlarındaki ortaklık ve 

farklılıkları keşfetmek, yorumlamaktır (Yıldırım, Şimşek, 1999).  

Desen ile ilgili şekil aşağıda yer almaktadır. 

Şekil 1. Nitel Araştırma Deseni 

2.2.  Araştırma Grubu 

Bu araştırma, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında, Ankara iliÇankaya 

ilçesinde bulunan Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet 

Bölümünde lisans öğrenimi gören ve birinci sınıfta yaratıcı drama dersini seçen 13 

öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yaşları 18-22 arasında değişmektedir. 

Araştırmanın sürdürülebilirliği için öğrencilere devam zorunluluğu getirilmiştir. İki erkek 

öğrenci bir kez, bir kız öğrenci iki kez devamsızlık yapmıştır. Öğrenciler yaratıcı drama 

dersinde diğer derslerde olduğu gibi vize ve final sınavına girmişlerdir. 

Araştırma grubunda yer alan öğrencilerle ilgili detaylar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Nitel 
Desen

Odak Grup 
Görüşmesi

Öğrenci 
Günlükleri



30 

Tablo 1. 

Araştırmada Oluşturulan Çalışma Grubu 

Sınıf  Kadın  Erkek  Toplam Öğrenci 

   1    9      4   13 

 

Araştırma grubuna katılan 13 öğrencinin belirlenmesinde; 

1. Yaratıcı drama dersini seçmeli ders olarak seçen öğrencilerden oluşması ve 

gönüllü katılım esas alınmıştır.  

2. Çalışma grubunun Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal 

Hizmet Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinden oluşması dikkate alınmıştır.  

 

Araştırmacı 2014-2015 Öğretim yılı Bahar yarıyılında Sosyal Hizmet Bölümünde 

açılan seçmeli “Yaratıcı Drama” dersinin öğretim görevlisi olarak görev almış ve yaratıcı 

drama dersini seçen öğrencilerle araştırmasını gerçekleştirmiştir.  

 

Araştırma öncesinde çalışma grubunu oluşturan öğrencilere “Yaratıcı drama 

eğitimi aldınız mı?” diye sorulmuştur. Öğrenciler daha önce yaratıcı drama eğitimi 

almadıklarını belirtmişlerdir. Yaratıcı drama yöntemini tanımaları ve bu yöntem içinde 

uygulamalara uyum sağlayarak katılabilmeleri için yaratıcı dramanın temel konuları ele 

alınarak atölyeler gerçekleştirilmiştir.  

2.2.1. Demografik Bilgi Formu 

 Araştırmada çalışma grubunu oluşturan katılımcıların ailelerine, geldikleri 

şehirlere, sosyoekonomik düzeylerine ve eğitim aldıklarısosyal hizmet bölümünü 

seçmelerinde etkili olan faktörlere dair bilgi toplayabilmek için “Demografik Bilgi ” 

formuhazırlanmıştır (EK-1). 13 öğrenci bu formu doldurmuştur.  Elde edilen veriler 

bulgular bölümünde sunulmuştur.  

2.3. Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

Araştırma süresince uygulanan veri toplama araç ve teknikleriyle ilgili detaylı 

bilgi aşağıda verilmiştir.  
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2.3.1. Nitel Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

Araştırmada öğrencilerle yapılan odak grup görüşmesi soruları (Ek-2) ve 

öğrencilerin yazdıkları öğrenci günlüklerine ait sorular veri toplama aracı olarak (Ek-3) 

kullanılmıştır.  

Araştırma süresince kullanılan veri toplama araçları ile ilgili detaylı bilgi aşağıda 

yer almaktadır.  

2.3.2. Odak Grup Görüşmesi Soruları 

Görüşme, en az iki kişi arasında sözlü olarak sürdürülen bir iletişim sürecidir 

(Büyüköztürk ve diğerleri 2014, s.150). Görüşme,  bir araştırmada derinlemesine bilgi 

edinmek, temel veri toplamak ya da verilerden elde edilen çıkarımları doğrulamak için 

kullanılan esnek bir araştırma aracıdır.   

Odak grup görüşmesi ise, araştırmacı tarafından seçilen bir grup insanın kendi 

deneyimlerinden yola çıkarak bir konu ya da problem bağlamında görüş bildirmeleridir 

(akt: Yıldırım ve Şimşek, 2013). Odak grup görüşmesinin amacı insanların, kendi 

görüşlerini başkalarının görüşlerini de dikkate alarak özgürce ifade ettikleri sosyal bir 

içerikten yüksek nitelikli veri elde etmektir (Patton, 2002, s.386). Araştırmada 

katılımcıların kendini özgürce ifade edebilmeleri ve derinlemesine bilgi elde edebilmek 

için odak grup görüşme soruları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.   

Odak grup görüşmeleri, homojen bir grupta gelişen sosyal etkileşimi 

kapsamaktadır (Krueger, 1994). Odak grup görüşmelerinin sahip olduğu bazı olumlu 

yönleri aşağıda yer almaktadır. 

1. Odak grup görüşmesi, insanı işin içine katmaktadır. 2. Odak grup görüşmesi,

nitel verileri kullanılır hale getirmektedir. 3. Odak grup görüşmesinde grup üyeleri 

görüşme sırasında etkileşim içinde olmakta, birbirlerinden etkilenmektedir. 4. Bir kişinin 

dile getirdiği bir fikir, bir diğeri tarafından geliştirilebilmekte ve böylelikle detaylı 

bilgilere ulaşılabilmektedir. 5. Odak grup görüşmeleri, birçok konuda zengin bir bakış 

açısı ya da geniş bir perspektif sağlayabilmekte ve büyük resmi görmeyi 

kolaylaştırmaktadır. 6. Odak grup görüşmeleri sayesinde araştırma sorularına yanıt 

oluşturacak zengin bilgiler toplanabilmektedir. 7. Odak grup görüşmeleri, bireysel eğitim 



32 

ihtiyaçlarının belirlenmesine olanak tanımaktadır. Yukarıda da görüldüğü gibi odak grup 

görüşmeleri katılımcıların birbirleri ile etkileşimine olanak tanımakta ve konu ile ilgili 

derinlemesine bilgi elde edilmesini sağlamaktadır (Çokluk, Yılmaz, Oğuz,2011). 

Araştırmada toplumsal cinsiyet çalışmalarında veri toplamak için seçilen odak 

grup görüşmesi, bir grup çalışması olan yaratıcı drama yöntemine uygun olduğu için 

seçilmiştir.  

Araştırmada odak grup görüşmesi sorularında “standartlaştırılmış açık-uçlu 

görüşme stratejisi” kullanılmıştır (Büyüköztürk ve diğerleri 2014, s.153). Bu stratejide 

soruların sırası ve tarzı önceden belirlenir. Görüşme yapılan herkese aynı sorular aynı sıra 

ile sorulur. 6-8 kişiden oluşan küçük bir grup birbirlerini duyacak şekilde otururlar. 

Birbirlerini dinlediklerinde kendi söyleyeceklerine ek olarak diğerlerinden etkilenerek 

yorumlar da yapabilirler. Katılımcıların aynı fikirde olması beklenmez.  

Bu çalışmada odak grup görüşmesi formunun hazırlık aşamasında geliştirilen 

sorular, uzman görüşü sonrası yapılan değişikliklerle son durumunu almıştır. Araştırma 

sonunda 13 kişiden oluşan uygulama grubu ikiye bölünmüş ve her grupla ortalama 1,5 

saatlik yarı yapılandırılmış odak grup görüşmeleri yapılmıştır. 7 ve 6 kişilik gruplarla 

gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet 

Bölümü107no’lu sınıfta ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler düz 

metin olarak bilgisayara aktarılmış ve betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir.  

2.3.3. Öğrenci Günlükleri 

Ders günlükleri, öğrencinin öğrenme sürecinde yaptığı araştırma, sorgulama, 

deneme, gözlem, öneri vb. çalışmalarını, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı 

belgeler olarak kabul edilmektedir (Uslu, 2009). Araştırmada katılımcılardan günlük 

tutması istenmiştir; “çünkü günlük yazmak, öğrencinin kendini izlemesi ve kendisi ile 

ilgili farkındalığı arttırması için fırsatlar verir” (Güvenç, 2009).  

Öğrenciler duygu ve düşüncelerini ders günlüklerine özgürce, kendi cümleleri ile 

yazarak problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirebildiğinden günlük 

yazma, öğrencilerin yansıtıcı öğrenme becerilerinin gelişmesine de yardımcı olmaktadır 

(akt: Eker ve Coşkun, 2012). Bu bağlamda uygulama sonrası katılımcıların yazdıkları 
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günlükler, atölye sürecine dair düşünmelerini ve kendilerini ve çevrelerini eleştirel bir 

gözle inceleyerek değerlendirmelerini sağlamaktadır.  

Araştırmada, yaratıcı drama yöntemi ile uygulanan atölyelerin toplumsal cinsiyet 

çalışmalarındaki etkisini belirlemek amacıyla öğrencilere her oturum sonunda 

uygulamaya yönelik değerlendirme içeren günlükler tutturulmuştur. Öğrenciler günlükte 

araştırmacı tarafından verilen soruya göre günlüklerini yazmışlardır. Kadın erkek rolleri 

açısından atölye sonunda kendilerinde ve gündelik yaşantıları içinde olumlu olumsuz 

neleri fark ettiklerini belirtmişlerdir.  

2.4. Verilerin Toplanması 

On üç hafta süren uygulama, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar yarıyılında 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal Hizmet Bölümünde yarı zamanlı 

öğretim görevlisi olan araştırmacı tarafından lisans düzeyinde yürütülen yaratıcı drama 

dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel verilerin toplanması amacıyla 

araştırma öncesinde ve sonrasında odak grup görüşmesi uygulanmış ve öğrencilere 

günlük tutturulmuştur.  

2.5. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen nitel veriler genellikle sosyal bilimler alanında sıkça 

kullanılan betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Odak grup görüşme soruları ve 

öğrenci günlükleri analiz edilirken, grubun araştırmanın etkisini ortaya çıkaracak duygu, 

düşünce, algı, tutum ve bilgiler alıntı yapılarak belirtilmiştir.  

Nitel çalışmalarda veri çözümleme tekniklerinden biri olan betimsel analiz, 

araştırmanın kavramsal yapısının önceden açık bir biçimde belirlendiği araştırmalar için 

uygun bir teknik olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Bu çalışmada elde 

edilen veriler, araştırmanın amaçlarına ve kavramsal ard-alanına uygun olarak, betimsel 

analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Bu teknik çerçevesinde, elde edilen verilerin 

daha önceden belirlenen temalara göre düzenlenmesi, betimlenmesi ve yorumlanması 

önemli basamaklardır (Yıldırım ve Şimşek, 1999).  
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Çokluk, Yılmaz ve Oğuz (2011) veri analizinde betimsel analizin en uygun 

yöntem olduğunu ve bu süreçte en iyi yolun kayıt sırasında ya da sonrasında çözümleme 

yapılırken belli başlıklar altında anahtar temaların belirlenmesi olduğunu 

söylemektedirler. Araştırmada, katılımcıların yazılı metinlerindeki her cümle birim 

olarak alınarak, bu çerçeveye göre okunmuş, düzenlenmiş, kategorilere göre başlıklar 

halinde yazılmıştır ve okuyucuya veri sunabilecek alıntılar seçilmiştir. Katılımcıların 

anlatılarının bütünlüğü ve ifade biçimlerinin özgünlüğü de dikkate alınarak, betimsel bir 

değerlendirme yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde metinlere kodlar verilmiştir. 

Yazılı metinler araştırmacı tarafından katılımcı erkek (ke-1…) ve katılımcı kadın (kk-

1…) şeklinde numaralandırılmıştır.   

Odak grup görüşmesinin çözümlenmesinde sayısal veriden çok, bireysel 

düşüncelerin farklılığının nasıl verildiği önemlidir (Çokluk, Yılmaz ve Oğuz, 2011). 

Genelleme kaygısı olmadığından verilerin nicelleştirilmesine de gerek yoktur (Suler, 

1995). Nitel araştırmaların temelinde var olan farklılıkları sunmak çok önemlidir 

(Kitzinger, 1995). Bu sebeple katılımcıların görüşme esnasında açıkladıkları bireysel 

düşünceleri deşifre edilerek yazı diline çevrilirken konuşma dilinin olduğu gibi kalmasına 

özen gösterilmiştir ve bulgular yorumlanırken katılımcı ifadelerine doğrudan yer 

verilmiştir.  

Yıldırım ve Şimşek (1999) göre nitel araştırmalarda geçerlilik konusu güvenirlik 

konusuna göre daha önemlidir. Araştırmada geçerliliği sağlamak için veri toplama 

aracının oluşturulmasında ve verilerin yorumlanmasında uzman görüşü ve katılımcı 

görüşü alınmıştır.  
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BÖLÜM 3 

3. BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümde sosyal hizmet bölümü birinci sınıf öğrencilerinin,  yaratıcı drama 

yöntemiyle uygulanan toplumsal cinsiyet çalışmaları ile ilgili görüşleri yer almaktadır. 

Uygulanan atölyeler sonunda elde edilen nitel veriler araştırma problemi göz önünde 

bulundurularak açıklanmış ve araştırma sorularıyla elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. 

3.1. Araştırmada Elde Edilen Nitel Veriler 

3.1.2.Demografik Bilgi Formuyla Elde Edilen Veriler 

Form araştırma grubunu tanımak için cinsiyet, yaş, sosyoekonomik düzey, 

yaşanılan yer ve sosyal hizmet alanını seçme sebeplerini belirlemek amacıyla hazırlanmış 

ve uygulanmıştır. Formu on üç kişi doldurmuştur. Elde edilen veriler aşağıdaki tablolarda 

yer almaktadır.   
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Tablo 2. 

Demografik Bilgi Formu Analizi 

  Min-Mak Medyan Ort±s.s./n-% 

Yaş 18 - 22 19 19,2 ± 1,1 

Cinsiyet 
Kadın     9  69,2% 

Erkek     4  30,8% 

Sınıf 
I     11  84,6% 

II     2  15,4% 

En uzun yaşadığınız yerleşim 

yerini belirtiniz? 

Köy     1  7,7% 

İlçe     4  30,8% 

Metropol     3  23,1% 

Diğer     5  38,5% 

En son mezun olduğunuz 

okulu belirtiniz? 

Lise     6  46,2% 

Anadolu Lisesi     6  46,2% 

Özel Lise     1  7,7% 

Annenizin öğrenim durumu 

nedir? 

Okuryazar Değil     4  30,8% 

İlkokul     3  23,1% 

Ortaokul     4  30,8% 

Fakülte     2  15,4% 

Annenizin mesleği nedir? 

Ev kadını     9  69,2% 

Memur     1  7,7% 

Esnaf     1  7,7% 

Emekli     2  15,4% 

Babanızın öğrenim durumu 

nedir? 

Okuryazar Değil     1  7,7% 

İlkokul     4  30,8% 

Ortaokul     3  23,1% 

Lise     1  7,7% 

Meslek Yüksek 

Okulu 
    1  7,7% 

Fakülte     2  15,4% 

Babanızın mesleği nedir? 

İşi Yok     1  7,7% 

İşçi     4  30,8% 

Memur     2  15,4% 

Esnaf     1  7,7% 

Emekli     3  23,1% 

Diğer     2  15,4% 

Gelir Durumu 500 - 6000 1450 2154 ± 1613 

Yaşam tarzınıza göre kendinizi 

hangi sosyal sınıfa ait 

hissediyorsunuz? 

Ortanın Üstü     1  7,7% 

Orta     10  76,9% 

Ortanın Altı     1  7,7% 

Formu dolduran 13 öğrenciden dokuzu kadın dördü erkektir. On bir katılımcı 

birinci sınıf, iki katılımcı ikinci sınıf öğrencisidir. İlçe ve şehirde yaşayanların yanında 

sadece bir kişi yaşadığı yeri köy diye belirtmiştir. Altı kişi Anadolu Lisesi, altı kişi düz 
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lise ve bir kişi özel lise mezunudur. Söz konusu katılımcı profili genel olarak ilçe ve 

şehirlerde yaşayan lise mezunu gençlerden oluşmaktadır.  

Yukarıdaki veriler, kız ve erkek çocukların okula gitmesi, eğitim görmesi, meslek 

sahibi olması ve çalışması konusunda eşit haklara sahip olmamaları sorununa yönelik 

ipuçları içermektedir. Katılımcı aileleri arasında dört kadın okuryazar değilken bir 

erkeğin okuryazar olmadığı, dokuz kadın ev kadınıyken sadece dört kadının meslek sahibi 

olduğu ve iş yaşamında yer aldığı belirlenmiştir.Günümüzde her ne kadar erkekler ev 

işlerine yardım etmeye başlamış ve kadınlar eskisine göre daha az ev işi yapsalar da, hala 

kadının yaşam alanı ev olarak belirlenmekte ve ev içinde yaptığı işler görünmeyen emek 

olmaya devam etmektedir.  

Katılımcıların gelir durumları ile ilgili yaptıkları değerlendirmede elde edilen 

veriler, genel olarak orta sınıfa ait bir katılımcı profili ile çalışıldığını ve orta sınıfın 

toplumsal cinsiyet algısına yönelik veri toplandığını göstermektedir. 

Tablo3. 

Sosyal Hizmet Bölümü Tercihi Analizi 

n % 

Sosyal Hizmet Bölümünü seçmenizde etkili olan durumlar nelerdir? 

Aile isteğiyle 1 7,7% 

Puanım bu bölüme uygun olduğu için 9 69,2% 

İş imkânlarının diğer bölümlere nazaran daha fazla olduğunu düşündüğüm için 10 76,9% 

Kitle iletişim araçlarının etkisi ve mesleğin geçerliliği ya da popülerliğinden 

etkilenerek 
2 15,4% 

Mesleğin sağladığı yüksek sosyal statü ve saygınlık için 2 15,4% 

Diğer mesleklere nazaran maddi getirisinin yüksek olacağını düşündüğüm için 2 15,4% 

Bilinçli olarak mesleğe duyduğum ilgiden dolayı 3 23,1% 

Kadına daha uygun olarak gördüğüm için 0 0,0% 

Erkeğe daha uygun olarak gördüğüm için 0 0,0% 
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Tablo4. 

Sosyal Hizmet Bölümünü Seçmede Etkili Olan Durumlar Grafiği 

 

Katılımcılara Sosyal Hizmet Bölümünü seçmelerinde etkili olan durum sorulmuş 

ve birden fazla şıkkı işaretleyebilecekleri söylenmiştir. Bu soruya katılımcıların büyük 

bir çoğunluğunu oluşturan %76,9’u iş imkânlarının diğer bölümlere nazaran daha fazla 

olduğunu, %69,2’si puanının bu bölüme yettiğini, %23,1’i bu mesleğe bilinçli olarak ilgi 

duyduğunu belirtmiştir. Sadece bir kişinin %7,7, ailesinin isteği ile bu bölümü seçtiği, % 

15,4’ünün mesleğin popülerliği, %15,4’ünün sağladığı sosyal statü ve %15,4’ünün maddi 

getirisinin yüksek olması sebebiyle bu mesleği seçtikleri tespit edilmiştir.   

Yukarıdaki veriler incelendiğinde iş fırsatlarının Sosyal Hizmet Bölümünü 

seçmekte ilk sırada yer aldığı, ikinci sırada farklı bölümde eğitim almak isteyen 
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katılımcıların sadece puanları yettiği için Sosyal Hizmet Bölümünde okumaya karar 

verdikleri görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda iş bulabilme imkânı ve çaresizlik 

gibi sebeplerin katılımcıları bu alana yönlendirdiği tespit edilmiştir. Sadece üç kişinin 

bilinçli olarak bu mesleğe ilgi duyduğu belirlenmiştir. Bu durum alanda bilinçli tercih 

yaparak eğitim alan öğrenci sayısının düşük olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin 

istemeyerek eğitim aldıkları bir bölümden mezun olduktan sonra sosyal hizmet alanında 

ne kadar özverili çalışacakları tartışma konusudur.  

3.1.3. Görüşme Yoluyla Elde Edilen Bulgular 

Bu araştırmada veriler betimsel içerik analizi tekniği kullanılarak incelenmiştir. 

Yaratıcı drama yöntemiyle gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet çalışması doğrultusunda 

katılımcıların fark ettikleri durumların odak grup görüşmeleri aracılığıyla belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Katılımcılarla atölye süreçlerinden önce ilk odak grup görüşmesi 

yapılmıştır. Görüşme sonunda “Kadına Yönelik Şiddet”, “İş Yaşamında Kadın”, 

“Toplumsal Cinsiyet”, “Sosyal Hizmet Çalışma Sahası” olmak üzere dört farklı tema 

ortaya çıkmıştır. Atölye süreçlerinin sonunda yapılan odak grup görüşmesinde ise 

katılımcıların belirttikleri farkındalık durumları bağlamında altı farklı tema ortaya 

çıkmıştır. Bu temalar “Yeni Farkındalıklar”, “Daha Etkili Duygudaşlık Kurma”, “Eylem 

Hedefleri”,  “Yaratıcı Drama ile Toplumsal Cinsiyet Çalışılması” ve “Yaratıcı Drama”  

olarak belirlenmiştir. Veriler ilk odak grup görüşmesinde yer alan; fakat ikinci odak grup 

görüşmesinde yer almayan temaların ve hem ilk hem ikinci odak grup görüşmelerinde 

yer alan temaların ve kategorilerin karşılaştırılması doğrultusunda incelenerek 

yorumlanmıştır.  

1. Tema: Kadına Yönelik Şiddet

Bu kategoride, yapılan ilk odak grup görüşmesinde kadına yönelik şiddetin 

kaynağının aileden geldiği, ailedeki tutum ve davranışların örnek alındığı; erkeklerin 

psikolojik sorunları olduğu; kadının çalışmasına izin verilmemesinin de şiddet olduğu 

belirtilmiştir. Katılımcıların bu kategoriyle ilgili örnek ifadeleri şu şekildedir.   

(…)14 yaşında evlendirilen bir kız çocuğu, kocası askere gittiğinde evde 

kayınvalidesi tarafından şiddet görüyordu. Kocasından da şiddet görünce, ailesinin 

yanına geri dönmek istemiş, ailesi onu tekrar kocasının yanına göndermiş. (…) Bazı 
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çocukların gözleri önünde annesini dövüyorlar. Bazısı babası gibi olmayı tercih 

ediyor. Bazısı da babam anneme bunları yaptı, ben böyle biri olmayacağım deyip 

düzgün yetişen çocuklar da var ama çok az (…) (kk-5)  

(…)Niye kadınlar her zaman şiddete uğruyor, ona bakmak lazım. Ailelerin 

eğitimi ile alakalı bir şey (…)Ailesi de “kocasıdır döver” mantığıyla bakınca, 

erkekler de bundan güç alıyor. Önce dövüyorlardı şimdiki zamanda 

öldürüyorlar(…) Yani kadının da onlar gibi olduğunu kabul edemedikleri için ve 

sadece ellerinde güçleri olduğu için, kadınlara şiddet uyguluyorlar (...) (kk-4) 

(…)Bu şiddeti uygulayan insanların psikolojik sorunları olduğunu 

düşünüyorum yani temelinde yetiştirilmede (…) (kk2) 

(…)Aileler de kabul etmiyor. Annesi diyor ki mesela, ben de dayak yedim 

babandan. Sen de ye ne olacak. Kocanın yanına dön. İşte çocuklu kadınsın evine 

döndü diyecekler. (…) Evlendiği kadını ben eşimi çalıştırmam diyerek eve kapatıp 

şiddet uygulayan erkekler var (…) (kk-6) 

(…) Katilde babasına özenme de olabilir. Sonuçta her erkek babasına 

özenir(…)(ke-9) 

(…)Lisede hocam düşünün dedi evinde kavga olmayan, kavga, gürültü, 

dövüş olmayan bir çocuk neden gelip okulda arkadaşını dövsün ki durup dururken 

ya da küçük bir şeyden mesele çıkarsın. Şiddet evde (…) (ke-8) 

(…) Kadın buna oğluna ya da kızına işte o senin baban yapar eder yani 

buna tepkisini vermediği sürece çocuk diyor ki; nasıl olsa annem onu affediyor. 

Ben de yapsam demek ki beni de affedecekler. (…) (kk-13) 

Bir katılımcının ifadesi dikkat çekicidir. Babası annesine şiddet uyguladığında 

kardeşleriyle işbirliği yaparak bu şiddetin önüne geçtiklerini anlatmıştır. Katılımcının bu 

ifadesi ailede şiddet olduğu halde çocukların şiddete karşı çıkabildiklerini ve 

engellediklerini göstermektedir.  

 (…)Babamın bir ara anneme şiddet uyguladığına tanık olmuştum ben. 

Çok aşırı dövme falan değil, tokat atar ya da hırpalar yani bu şekilde. Psikolojik 
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olarak bile şiddet olabiliyor. Zaman ilerledikçe ağabeylerim ve ablamlar ona 

artık müdahaleye başladı. Babam anneme bağırsa bile biz direk annemi 

savunmaya geçiyorduk. Bir yerden sonra artık babamın bu kafası değişmeye 

başladı. (…)Kadına en çok şiddetin uygulandığı yer Avrupa ülkeleri ve en gelişmiş 

dediğimiz, gerçekten bizim gözümüzde büyük ülkeler (…)  (kk10) 

İki erkek katılımcı kadının erkeğin üzerine geldiği için ya da erkeğin kurallarına 

uymadığı için şiddete maruz kaldığını söylemiştir. Şiddetin başlamasının sebebi olarak 

kadını gösteren kadın katılımcı yoktur. Oysa erkek katılımcı kadının erkeği tahrik ettiğini 

ifade ederek kadını suçlamıştır. Şiddet gelenek olarak görülmektedir ve kadının itaat 

etmezse karşılığında hak ettiği bir şey gibi ifade edilmiştir.   

(…)Ama şiddet olayına dönersek, erkek sabahtan akşama kadar işte 

çalışıp, o yorgunlukla eve gidip yani kadının çok fazla konuşmasını çekip o 

psikolojiyle şiddete meyilli bir hale gelir. Biraz kadında da suç var yani.(…) 

Mesela kocasından dayak yiyip de hala onun yanında duran kadınlar var. Bunlara 

ne kadar şey söylesen az. Dayağı hak ediyor yani kısaca (…) (kk-1) 

(…)Kadın erkeği cinnet geçirtecek şekilde yani artık ne bileyim problemler 

yaratıyor.  Bazı erkeklerde namus meselesi çok önemli bir şey. Mesela kadın gidip 

erkeğin istemediği davranışlarda bulunuyorsa, bu erkeğin hoşuna gitmez. (…) 

Gelenek gibi görüyorlar. Şiddeti devam ettirmek istiyorlar (…)(ke-12) 

Katılımcılar tecavüz edilip öldürülen kadınlar için katillerin kadının mini etek 

giymesini tahrik unsuru olarak gösterdiklerini açıklamışlardır. Kadınların kıyafet 

özgürlüğünün olmadığına dikkat çekilmiştir. Kadın istediğini giymeye karar verdiğinde, 

dışarıda başına gelebilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini bilir.  

(…) Hindistan’da tıpkı Özgecan gibi bir adam bir kadına tecavüz edip 

öldürmüş ve hapse atılmış.  “Ben pişman değilim. “O kadın öyle olmasaydı, açık 

giyinmeseydi demiş.(…) (kk-8) 

(…) Namus deyince ilk akla gelen kadın oluyor. Hâlbuki namus kadınların 

özelliği değil sadece ya da kadın erkeğin namusunu temizleyeceği bir şey değil 

(…)Özgecan mini etek giymiştir. Tahrik etmiştir. Yakıldı, bilekleri kesildi. Bir 
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erkeği bir kızın ya da kadının mini etek giymesi ne kadar tahrik edebilir ki? (…) 

(kk-7) 

Bir anlatıda katılımcı tanık olduğu bir olayda; adamın evli olduğu halde başka 

birini de nikâhı olmadan kuma olarak evine getirdiğinianlatmakta ve eklemektedir.  

 (…) Oturduğumuz mahallede adam karısına şiddet uyguluyordu galiba. 

Üniversiteden bir kızla evlendi. Yanikuma getirdi. Hamile kaldı yeni getirdiği 

kadın. Sonra evli olduğu kadın boşanmak istediğinde ailesi kabul etmedi. Yeni 

kadınla yaşamak zorunda kaldı; çünkü iki tane çocuğu var. Kadın dayanamadı 

intihara kalkıştı. Bu da kadına yönelik şiddet(…) (kk-11) 

Yukarıda yer alan katılımcı ifadesi, çevremizde kadına yönelik şiddete her an 

tanık olduğumuzu, şiddetin uzağımızda değil yanı başımızda olduğunu göstermektedir. 

Evli olan kadın çaresizlikten ölümü seçmekte, diğer bir kadın hiçbir yasal hakkı olmadan 

evin ikinci kadını olmayı tercih edebilmektedir.  

Kadına yönelik şiddete dair yapılan haberler, yaşanan cinayetlerin, tecavüzlerin 

gün yüzüne çıkmasını bir katılımcı olumsuz olarak değerlendirmiştir. Bu bağlamda 

“Geçmiş yıllarda işlenen cinayetler duyulmadığı için mi daha az haber yapılmaktaydı 

yoksa cinayetler gizlenmeden açıklanmaya başladıkça cinayetlerin sayısı mı arttı?” 

sorusu akla gelebilir. Cinsiyet rolü içinde erkek kadını sahibi olarak görür. Kadının 

haklarının farkına varması, özgürlüğünü talep etmesi ise erkeği rahatsız eder. Erkeğin 

kadın üzerindeki egemenliği, kadını köle gibi görmesine sebep olmaktadır. Oysa 

Mandela’nın dediği gibi kadınlar bütün baskı ve zulüm zincirlerinden kurtulmadıkça 

özgürlükten bahsedilemez. 

(…)Hani diyorsunuz ya yayınlanıyor falan. Aslında ben buna da karşıyım. 

Bundan 2 yıl öncesine kadar bana bunları söyleseler ben şok olurdum. Ama bir 

yerden sonra meşrulaşıyor (…)  

Aynı katılımcı şiddete maruz kalan kadınlar için tedbir alınıyor olmasının yanı 

sıra aslında erkekler üzerine çalışılması gerektiğini belirtmektedir. Kadın çalışmaları yanı 

sıra erkeklere yönelik çalışmalar yapılması cinsiyet eşitliği için katkı sağlayabilir.  
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(…) Genelde hep kadına yönelik tedbirler alınıyor onu söyleyeyim. Kadın 

sığınma evleri oluyor. Morçatı oluyor. Şiddet gören kadın buraya gitsin. Oraya 

sığınsın. Aslında tedavi edilmesi gereken üzerinde çalışılması gereken kadınlar 

değil erkekler (…)Şiddet uygulanan kadınlar, okumuş tahsilli, iş hayatına atılmış 

kadınlar (…) (kk-7) 

İkinci odak grup görüşmesinde katılımcılar, kadına yönelik şiddetin toplumunun 

etkisinden kaynaklandığını, ilk odak grup görüşmede de örnek cümlelerde ifade edildiği 

gibi şiddet eğilimi olan bir ailede yetişen bireyin şiddet eğilimli olmak zorunda 

olmadığını belirtmişlerdir.  

(…)Babamla konuştum. Benim dedem çok sinirli bir insanmış.(…) 

Babamları falan dövermiş çok. Dedim ki; eşine, babaanneme şiddet uyguluyor 

muydu? Uyguluyordu dedi. Ama benim babam mesela hiç öyle biri değildi. Demek 

biraz insanın kendiyle de alakalı bir durum var. İnsanın yani sadece ailesi değil bu. 

(…) (kk-5)  

(…) Kadına şiddetin temelinde ne var gibi bir soru vardı. Bende daha çok 

erkeklerin psikolojisiyle alakalı olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Ama şimdi 

şunu fark ediyorum. Toplumun etkisi daha fazla. (…) (kk-2) 

(…) Kendi karısını, kızını nasıl öldürebilir bir insan. Bunun nedenlerini çok 

aramaya çalıştık düşündük.(…)Toplumumuzda kadınlar hiçbir suçları olmadığı 

halde cezalandırılıp öldürülüyorlar. Namus adı altında işledikleri cinayetler kadını 

değersizleştiriyor ve sadece nesne haline getiriyor.(…) (kk-4) 

Katılımcıların ifadeleri incelendiğinde araştırma öncesinde katılımcılar, toplum 

içinde özellikle kadına yönelik şiddet konusunda sorumlunun erkek olduğunu, 

düşündüklerinibelirtmişlerdir. Katılımcıların ilk odak grup görüşmesinde şiddet 

konusunda yoğun olarak düşüncelerini ifade ettikleri, gündemdeki cinayetlerin bu konuda 

etkili olduğu görülmektedir. İkinci odak grup görüşmesinde ise şiddet konusu üzerine 

daha az düşünce elde edilmiştir. Aile faktörü yine ifade edilmiştir. Fakat bir diğer 

katılımcı ise kadına yönelik şiddetin doğrudan erkek olma psikolojisi ile alakalı 

olmadığını toplumla, dolayısıyla toplumsal cinsiyetle bağlantısı olduğunu belirtmiştir. 
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Katılımcılar tarafından kadına yönelik şiddete sebep olan unsurlar erkek, aile, toplum, 

kadının kıyafeti,  namus, kadının kendisi, meşrulaştırma olarak belirlenmiştir. 

1.1.Güvenlik Sorunu 

İlk odak grup görüşmesinde “Kadına Yönelik Şiddet” teması altında “Güvenlik 

Sorunu” kategorisi yer almaktadır. Yaşanan kadın cinayetlerinden ve özellikle Özgecan 

Aslan cinayetinden sonra katılımcılar duydukları korkunun yaşamlarını zorlaştırdığını 

belirtmişlerdir. 

(…) Bu olaylardan sonra artık kadınlar kadın olmaktan korkuyorlar 

bence,  bir yere çıkamıyorlar. Tek başlarına gidemiyorlar. Her şeyden korkar 

olduk mesela. Tabii dolmuşa binerken bile araçta kadın var mı diye bakıyoruz (...) 

(kk-3) 

(…) Kızların dışarı çıkmasını pek doğru bulmuyorum o saatlerde(…)(ke-

1) 

(…) Benim yurdumun bulunduğu yer Ballıca’da. Çok tenha bir yer. 

Önceden de tehlikeliydi. Bu olayları duydukça biz daha çok korkmaya başladık 

(…) Çok korkuyoruz açıkçası tüm kızlar olarak yurtta.(…) (kk-2) 

(…) Biz birlikte çıkıyoruz. Bir yere gideceğimiz zaman bile toplu gidiyoruz. 

Oranın nasıl bir yer olduğunu araştırıyoruz ilk önce. (…) (kk-3) 

(…) Sadece yalnız çıkmamaya çalışıyorum.(…) (kk-6) 

(…)Çantamıza bir tane büyük iğne koyacağız. Arkamıza bakarak 

yürüyoruz.(…) (kk-4) 

(…)Ben dolmuş kullanıyordum. Kullanmıyorum artık (…)Otobüse, 

metroya biniyorum (…)Babam her akşam arıyor. Aileler panik (…) (kk-5) 

(…)Evet, yani Keçiören’den Macunköy’e sadece dolmuşla gidebiliyorum. 

Korkmaya başladım. Dersi yarım saat erkene aldırdım. Bu olaydan sonra herkes 

birbirini aramaya başladı. Gelmeden on dakika önce birini arayayım. O beni 

karşılasın.  (…) Biz de bir kez metro yolu ile yurt uzak. Gidelim dedik; ama 
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arkadaşımın yanında biber gazı var. O an düşündük. Bir şey olsa, biber gazı 

sıksak, ölmesek bizi suçlu bulurlar sonra. Yasak zaten. (…)  (k-11) 

(…)Yalnız gideyim dedim. Bir anda içime bir korku geldi. Annemi 

hatırladım. Giderim ne olur acaba? Tek başımayım bir de. Korktum. Yurdun 

bahçesinde oturdum. Tek başımıza hareket edemiyoruz artık (…) (kk-10)  

(…)Ben önlem almak istemiyorum. Sanki hiç başıma gelmeyecekmiş gibi. 

Ben hayatıma devam ediyorum (…) (kk-13) 

(…)Düşünün beş kız kardeşim için de biri liseli. 1400 km uzaktayım 

oradan. Bir şey olsa benim buradan gitmem en aşağı bir iki günü bulur oraya. O 

yüzden kaygılanıyorum. Babama daha dikkatli olmasını söylüyorum (…) (ke-8) 

(…)Kim olursa olsun erkek olduğu zaman güvenmiyorlar artık. Mesela 

memleketteyken şöyle bir şey başıma geldi. Çevreyi çok iyi biliyorum ve kız 

arkadaşın biri ağlıyor. Belli, galiba bir yere gidemiyor. Böyle bir sıkıntısı vardı. 

Özgecan olayından iki üç gün sonraydı. Ben o kıza yardım edemedim. Gidip de 

neyin var yardım edebilir miyim diyemedim. (…) (ke-9) 

(…)Mesela geçenlerde biz okulun önünde giderken bir erkek galiba bayanı 

rahatsız ediyordu. Tepkimizi orda ortaya koyduk. Benim de bacım var (…) (ke-

12) 

Araştırma öncesinde kadın katılımcılar yaşanan kadın cinayetlerinden sonra 

yalnız başlarına hava karardıktan sonra yürümekten korktuklarını, bazılarının yurtları 

tenha bir bölgede olduğu için grup olarak hareket etmeyi tercih ettiklerini, ailelerinin 

endişelendiklerini; erkek katılımcılar sokakta tacize müdahale ettiklerini; fakat 

Özgecan’ın öldürülmesinden sonra artık kadınlara temkinli yaklaştıklarını ve yanlış 

anlaşılmaktan endişe duyduklarını; kendi kız kardeşlerinin başına bir şey gelmesinden 

dolayı da endişe duyduklarını dile getirmişlerdir.  

Katılımcılar ilk odak grup görüşmede bahsedilen güvenlik sorunundan ikinci odak 

grup görüşmede hiçbir şekilde bahsetmemişlerdir. Bu da pek çok konuda olduğu gibi 

toplumsal risk algısının sönme eğiliminde olduğunu toplumun bu tip olayları çabuk 
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unutabilmesinin esasında toplumsal cinsiyet açısından tehlikeli olduğunu gözler önüne 

sermektedir.   

2. Tema:Yeni Farkındalıklar 

Katılımcıların bu tema doğrultusundaki ifadeleri altı farklı kategoride (Toplumsal 

cinsiyet, yargılama, erkek üstünlüğü, meslek, kitle iletişim araçları, gündelik yaşantı)  

yorumlanmıştır.  

2.1. Toplumsal Cinsiyet  

Bu kategoride katılımcılarla yapılan ilk odak grup görüşmesinde katılımcılar, 

araştırma öncesinde toplumsal cinsiyet üzerine düşüncelerini ifade ederken 

gözlemlerinden yola çıkarak ataerkil yapıdaki aileden ve toplumsal cinsiyet rollerinden 

bahsetmişlerdir Katılımcıların bu kategoriyle ilgili örnek ifadeleri şu şekildedir.   

Ataerkil aile sisteminde bir erkek bir kadından daha üstündür. Kadın 

değil, adam kadınla evleniyor. Böyle olunca da işte o adam da bir şekilde bir 

yerden güç alıyor (…)Erkek her zaman çocukluktan beri, sen erkeksin yaparsın, 

kız evde oturur. (…) Yaradılış olarak evet kadın ve erkek farklı. Ama şu anda 

sosyal statü olarak ya da kapasite olarak kadınla erkeğin hiçbir farkı yok. Erkeğin 

yapabildiği her şeyi kadın da yapıyor(…) (kk-4) 

Türkiye’de kadına verilen değer bir cinsel objenin ötesine gidemiyor. 

Bunu eğitimle geçiştiremeyiz. Yargıların değişmesi lazım. En az bir yüzyıl geçmesi 

lazım bir değer yargısının değişmesi için. (…)Mesela Afrika’ya Orta Doğu’ya 

baktığımız zaman yani kadına verilen değerin hiç olduğunu görüyoruz. Ama bir 

Avrupa’ya baktığımız zaman aynı seviyedeler. Ama bu taraflara baktığımız zaman 

ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyor kadın.(…) (ke-1) 

Biraz da toplumsal cinsiyet rolleriyle alakalı. Aileden böyle görüyorlar.  

Mesela kız çocukları okutulmuyor. Biraz büyüdü diyelim. Evlendirildi. 

Kocasından şiddet gördü ayrılmak istiyor. Ama düşünüyor ben ayrılsam, kaç 

yaşına geldim ailemin yanına dönemem. Okumadım çalışamam. (…) (kk-6) 
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Genel olarak kadın çocuk doğurur, evde işini yapar. Daha fazlasına gerek 

yok tarzında düşünen insanların çoğunlukta olduğunu düşünüyorum ben(…) (kk-

2) 

Katılımcıların çoğunluğu genelleme yaparak kadın ve erkeğin eşit olmadığını, 

toplumsal cinsiyet rolleri içinde kadının sıkışıp kaldığını ve ezilen taraf olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

Araştırmanın sonunda yapılan ikinci odak grup görüşmesinde katılımcılar 

toplumsal cinsiyet hakkında kendilerinde fark ettikleri davranışları, düşünceleri ifade 

etmişlerdir. Katılımcıların örnek ifadeleri şu şekildedir.   

 (…) Kadın ve erkek rollerini kafamda keskin bir biçimde ayırdığımı fark 

ettim. Örneğin: mavinin erkek rengi olduğunu o kadar benimsemişim ki; etkinlikte 

erkeklerle ilgili kavramları maviyle işaretlememiz gerektiğini düşündüm. (…) (kk-

3) 

(…)Kadın ve erkeğe belli özellikler yüklediğimi fark ettim. Kadın deyince 

pembe, erkek deyince mavi rengin ön plana çıkması gibi. (…) Demin ki karikatürde, 

erkek nasıl erkek gibi görünebilir? Bıyığa gerek kalmadan ben ceketi omzuma 

atınca benim erkek olduğum anlaşıldı.(…)  (kk-2) 

(…)Mesela şüpheciliği daha çok kadına ait diye düşünüyordum ya da 

ayrıntılara dikkat etmeyi. (…) Kendimde fark ettiğim yanlardan biri, toplum 

tarafından kadına yüklenen rollere fazla önem verdiğim oldu.(…) Özgür gibi 

davranıyoruz aslında. Özgür değiliz de!(…)Toplumda kadınlara erkeklere 

yüklenmiş roller vardır. Kadınlardan ve erkeklerden beklenen şeyler vardır. 

Diyelim ki; kadın anne olmak istemiyor.Erkek baba olmak istemiyorsa, kadın 

erkekten daha çok dışlanıyor bizim toplumumuzda. (…)  (kk-4) 

 (…) Bu kadar her yönden farkında değildik kadın, erkek durumlarının. Ne 

bileyim. Televizyonda, okulda falan. Farkında değildik. Biraz daha farkına varmış 

olduk.(…) (kk-11) 
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(...) Biraz daha geniş perspektiften bakıyorum yani. (…)erkeğe ait 

kavramları güç olsun, karizmatik... Bunlar kadında da olabilir diye düşündüm. 

(…)Bir şeylerin belki burada farkına vardık.(…) (kk-7) 

(…) Kadınlara genellikle ev işleri ile meşgul olan ailesi ve çocukları için 

yaşayan, hayatının geri kalanında güvende hissedebilmesi için bir erkeğe ihtiyaç 

duyan kişiler imajı verildiğini fark ettim. (…) Arkadaşım diyor ki; Erkeğin güçlü 

olması şart. Beni koruması, her zaman yanımda olması gerekiyor. Yani kendini 

biraz daha narin, kırılgan, daha güçlü hissetmiyor. (…)( kk-13) 

(…) Kadın deyince aklımıza pembe, makyaj; erkek deyince mavi ve araba 

geliyor. (…) (ke-12) 

Yukarıdaki katılımcı ifadeleri incelediğinde ilk odak grup görüşmesinde 

katılımcıların, toplumsal cinsiyetin ailedeki yetiştirmeden kaynaklandığını belirttikleri, 

toplumsal cinsiyet rollerinin farkında oldukları, tespit edilmiştir. Fakat ikinci odak grup 

görüşmesinde katılımcılar daha çok toplumsal cinsiyete dair kendi tutum, davranış ve 

düşüncelerini açıklamışlardır. Sözgelimi kadın katılımcıların hemen hepsifarkında 

olmadan kadın ve erkeği keskin çizgilerle ayırdıklarını ve cinsiyet rollerine önem 

verdiklerini fark ettiklerini, renkleri kadın ve erkek rengi diye ayırdıklarını 

belirtmişlerdir.  

Ayrıca bir kadın katılımcı gözlemlerine dayanarak kadınların anne olmaları 

gerektiğini ve eğer anne olmak istemiyorlarsa toplumda tepkiyle karşılandıklarını 

söylemiştir. Anne olmayan kadın toplumda rolünü tamamlamamış dolayısıyla eksik 

kalmış olarak algılanmaktadır.  

Katılımcıların ilk odak grup görüşmesinde daha çok gözleme dayalı oluşan algı 

üzerinden yorum yaptıkları ve içerden dışarıya baktıkları; fakat ikinci odak grup 

görüşmesinden sonra doğrudan kendi yaşantıları üzerinden değerlendirme yaparak, 

dışarıdan içeriye baktıkları söylenebilir.  
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2.2. Yargılama 

Bu kategori araştırma sonrası katılımcılarla yapılan ikinci odak grup görüşmesi 

doğrultusunda belirlenmiştir. Araştırma sonunda katılımcıların kendi bakış açıları 

üzerinden insanları yargıladıkları ve fark etmeden ötekileştirdikleri anlaşılmaktadır.   

 (…) Özgürlükçü düşünüyoruz. Öyle konuşuyoruz; ama kendimiz öyle 

davranıyor muyuz?(…) Twitterda: “Düşünsenize 50 yıl sonra babaanneler dedeler 

dövmeli olacak!” yazılmış, mesela bu çok garibime gitti. Yadsıdım.(…) Burada bir 

konu konuşuluyor. Mesela eşcinsellerle ilgili. Ben savunuyorum, geri kalan 

savunmuyor. Ben de biraz sönük bakıyorum o zaman açmıyorum o konuyu. Ben 

dışlanmayayım burada. (…) (kk-5) 

 (…) Kadın yanlısı olarak bakıyordum; amabir kadın şurasını, dudağını 

deldirmiş. Geçen gün ona çok garip baktığımı fark ettim. Nasıl böyle bir şey yapar. 

Yarın öbür gün evlenecek, burasında iz kalacak, delik kalacak. İnsanları bunları 

yaptıkları için suçluyorum; ama kendim de bunları yapıyorum. (…) Biz insanları 

dışlıyoruz. İnsanlar da bizi dışlamasın diye, hani belki içimizden gelen şeyleri 

yapmıyoruz. (kk-4) 

 (…) Mesela kız diyelim mini etek giydiğinde hani kızlar bile baktığına göre 

erkekler de bakar diye düşünüyoruz.(…) (kk-3) 

Araştırma sonunda katılımcıların, insanları ötekileştirmelerinde mevcut 

kalıpyargıların etkili olduğunu, bu kalıpyargıların dışına çıkamadıklarını fark 

ettikleri belirlenmiştir. Sözgelimi kadın katılımcılar dekolte giyen ya da piercing 

takan diğer kadınları yargılarken onları ötekileştirdiklerini ve onlara şiddet 

uyguladıklarınıatölye süreci sonunda fark etmişlerdir.  

Görülmektedir ki; bazı katılımcılar toplum içinde dışlanmamak için 

düşüncelerini dile getirmek ya da istediklerini yapmak konusunda kendilerini 

engellemektedirler. Burada bir grupla özdeşleşme tecrübesi olarak 

tanımlanabilecek aidiyet duygusu söz konusudur. Birey benzeri ile bir araya 

geldiğinde kendini güçlü hisseder. Duygusal bağ kurduğu ve kendini güvende 

hissettiği ortamın bozulmasını istemez.  
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2.3. Eril Gücün Üstünlüğü 

Bu kategoride katılımcılarla yapılan ikinci odak grup görüşmesi doğrultusunda bazı 

katılımcılar, eril gücün üstünlüğünü vurgulayan ifadeler kullanmışlardır.  

 (…)Yani teoride evet, kadın-erkek eşit diyorum; ama pratikte, günlük 

hayatımda erkek üstünlüğünü kabul etmiş olduğumu fark ettim. (…) (kk-3) 

(…) Erkekler kadınların kendilerine yükledikleri anlamlar sonucunda 

hareket ediyorlar. Yani daha güçlü.(…) (kk-6) 

(…) Kadınlar kendilerini geri planda tutmaya çalıştıkları için erkekler daha 

çok ön planda oluyor. (…)Öz eleştiri yapayım. Ben erkekleri kadınlardan her 

zaman daha zeki görürdüm. (…)çünkü gerçekten bilim kadınları, filozoflar var. 

Evet, güçlüyüz diyorum. (kk-5) 

(…) Erkeklerin ise daha çok güç, korumacı, karizmatik, gibi kavramlarla 

anlatıldığını gördüm. Bu da bende birçok konuda toplumdaki baskın karakterler 

olarak görüldükleri izlenimini verdi. (…) (kk-13) 

(…) Erkek güçlüdür, para kazanır. (…)  Erkeklerin zekâsı, kariyeri 

üzerinden konuşuluyor. (…) Erkek bu toplumda sözü geçen, dinlenen, her zaman 

yöneten olarak kaldıkça bu cinayetlerde ne yazık ki devam edecek. (…) (kk-4) 

Bir farkındalık süreci içinde olan katılımcılardan bazıları kadın ve erkeği eşit 

görürken farkında olmadan eril gücün üstünlüğünü kabul ettiklerini fark etmişlerdir. Bir 

katılımcı kadınların erkeklerin kendini üstün görmesinde etkili olduğunu söylemiştir. 

Toplumda yer etmiş eril gücün üstün olduğu düşüncesi, erkeğin her zaman kendini 

gösterecek alanlar bulmasında toplumun kolaylaştırıcı olduğunu ve kendisine doğrudan 

yer açtığını göstermektedir.  

2.4 Mesleklerde Cinsiyet Ayrımı 

Bu kategoride yapılan ilk odak grup görüşmesinde katılımcılar kadınların iş 

yaşamında olmasından ziyade ev kadını olmasının erkekler tarafından tercih edildiğini 

ifade etmiştir. Katılımcıların bu durumun sebebi olarak erkekleri gösterdikleri ve kendi 

konfor alanları için kadınları çalıştırmak istemediklerini düşündükleri anlaşılmaktadır.  
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(…)Ben İslamiyet’in kadının çalışmasını istememesine karşıyım. (…) 

Düzenli bir hayatım olsun. Ben zaten çalışıyorum. Çocuklarım olsun. Neslim 

devam etsin. Bekâr hayatından kurtul, eve gel, yemeğini ye, yat. (…) Kadın olarak 

hiçbir gelirin yok. Bir şey alacağın zaman para isteyeceksin. O paranın hesabını 

vereceksin. Çok harcasan,  ona çok gelse sana bunun hesabını yapacak karşındaki 

kişi. (…) (kk-5) 

(…)Belki de erkekler onlara bağımlı olmamızı istiyorlar. Öyle hoşlarına 

gidiyor. Tek maaşla yetebilirim eve. Sana gerek yok gibisinden de düşünüyor 

olabilirler (…) (kk-2) 

(…)Benim yemeğimi yapsın, benim temizliğimi yapsın, her şeyi yapsın, 

çalışmasın. Benimle ilgilensin. Resmen hizmetçiliğimi yapsın diyor. O yüzden 

çalıştırmıyor bence.  (…) (kk-4) 

Kadın katılımcılar hiçbir şekilde kadının ev kadını olmasını savunmazken bir 

erkek katılımcı ailenin sürekliliğini sağlayabilmesi için kadının evdeki görevleri 

üstlenmesinin uygun olduğunu düşünmektedir.  

(…)Kadın çalışıyor. Adam çalışıyor. Çocukları var. Çocuğa kim bakacak? 

Yok, kreşe götür, yok onu yap, yok yemek yap. Ortada bir düzensizlik oluşur. 

Kısacası aile de olmaz. (…) Açıkçası ben bunun bir iş bölümü olduğunu 

düşünüyorum. Kadın evde işini yapar. Erkek gider evine ekmeğini getirir. Ama 

diğer türlü, erkek de biliyor, doğasını bildiği için, kadının iş hayatına girmesini 

istemiyor. Başına bir şeyler gelebileceğini düşündüğünden onun evde oturmasını 

daha mantıklı görüyor (ke-1) 

Yukarıdaki erkek katılımcının düşüncesine karşılık bir kadın katılımcı kendi 

evlerindeki işbölümünü açıklayarak kadının çalışmasının aile içinde bir sorun teşkil 

etmediğini belirtmiştir.  

(…)Annem babam aynı anda işten geliyorlar diyelim. İş bölümü yapıyoruz. 

Ben de mesela onlara yardım ediyorum. Babam mesela pilav yapıyor. Annem 

diğer yemekle uğraşıyor. Biz salata yapıyoruz ve sorunsuz bir şekilde sofraya 

oturabiliyoruz (…) (kk-6) 
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Bu kategoride katılımcılarla yapılan ikinci odak grup görüşmesi doğrultusunda 

katılımcıların, mesleklerin de kadın ve erkek mesleği diye ayrıldığını fark ettikleri ve 

kendilerinin de böyle bir ayrım yaptıklarını tespit ettikleri anlaşılmaktadır.  

(…) Erkekle kadının yaptığı şeylerin toplum tarafından zaten belirlenmiş 

olduğunu fark ettim. Örneğin; mühendislik fakültesinde erkeklerin fazla, sağlık 

fakültesinde kızların fazla olduğunu düşünürsek, aslında toplumdaki normlar bizim 

yapacağımız mesleği bile etkilemiş durumda. (...)(kk-3) 

(…)Kadın ve erkeğe belli roller yüklemişim, meslekle bağdaştırmışım. (…) 

(kk-6) 

(…) Kadın öğretmendir, hemşiredir. Erkek hemşire tuhaf geliyor. Doktor 

genelde erkektir. Sekreter kadındır. Hiç hakem bir kadın duymamıştım. Ama evet, 

neden olmasın! (…) (kk-7) 

Yukarıdaki katılımcı ifadeleri incelendiğinde araştırma öncesinde yapılan odak 

grup görüşmesinde katılımcıların, kadının neden iş yaşamına az dâhil olduğuna dair 

toplumu ve daha çok erkekleri gerekçe olarak gösterdikleri tespit edilmiştir. Fakat 

araştırma sonrasında yapılan ikinci odak grup görüşmesinde katılımcılar meslekleri kadın 

ve erkek mesleği diye ayırdıklarını ya da ayrıldığını fark ettiklerini belirtmişlerdir.  

Katılımcıların ilk odak grup görüşmesinde kadının çalışmasını tartışırken ve ev kadını 

olmak zorunda olmadığını düşünürken, ikinci odak grup görüşmesinde artık bir üst 

aşamaya geçerek kadının tercih ettiği mesleklerde toplumsal cinsiyet etkisini fark ettikleri 

belirlenmiştir.  

2.5 Kitle İletişim Araçları 

Bu kategoride katılımcılarla yapılan ikinci odak grup görüşmesi doğrultusunda 

katılımcılar, kitle iletişim araçlarındaki toplumsal cinsiyet algısını fark etmediklerini 

belirtmişlerdir. Fakat araştırma sonucunda edindikleri farkındalıkla kitle iletişim 

araçlarındaki cinsiyetçi bakış açısı hakkında yorum yapmışlardır.  Katılımcıların bu 

temayla ilgili örnek ifadeleri şu şekildedir.   

(…) Özellikle reklamlarda ürünleri daha çekici kılmak için kadınları 

kullandıklarını fark ettim (…) (kk-13) 
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 (…) Medyada kadının daha çok cinsel obje olarak o kadar kullanıldığının 

fark etmemişim önceden. Reklamlar olsun, filmler olsun, bir şey gördüğümde 

doğrudan yorum yapıyorum artık. (…) En çok şaşırdığım şey, Çarkıfelek sunan 

İlker Ayrık’ın her gün çok benzer kıyafetle sunmasına rağmen bunu fark etmemem; 

ama diğer sunucu kadının her gün elbisesi, saçı ve makyajının konuşulmasının 

dikkatimi çekmemesiydi.  (…) (kk-2) 

(…) Kadını zaten bilinçaltımızda ötekileştirip değersizleştiriyor medya.(…) 

(kk-5) 

(…) Dizilerde reklamlarda o kadar subliminal mesaj varmış ki; artık 

insanların bilinçaltının bozulmasını o mesajlara bağladım (…)Bir yere gidiyoruz. 

Şarkı çalıyor. Klip oynuyor. Çevrede diğer insanlar var, klip o kadar cinsel içerikli 

ki; ben çekiniyorum, şahsen utanıyorum (…) (kk-4)  

(…) Kadınla ilgili televizyonda, sinemada izlediğim şeyleri fark 

etmiyormuşum.(…) Magnum reklamını izlerken magnum reklamından çok kadının 

ön planda olduğunu, kadın üzerinden reklam yapıldığını fark ettim (…) Reklamda 

oynayan erkek fark edilmezken kadının makyajından, elbisesine her detayı dikkat 

çekiyor (…) (ke-12) 

(…)Ama kadınlar da kendi kliplerinde erkekleri obje olarak kullanıyor.(…) 

Kız mesela koşucu bir kız filmde. Koşarken hani, arka yerlerine zum yapıyorlar 

dizide. Kız koşuyor orda. Niye onu çekiyorsun?!(…) (kk-6) 

(…) Kadın sayesinde o çikolatanın sattığını fark ettim. Hani daha önce hiç 

fark etmemiştim böyle bir şey.(…) (kk-9) 

 (…) Toplumdaki insanların televizyondan ya da diğer kitle iletişim 

araçlarından etkilenerek kadınları cinsel obje olarak görmeye başladığını fark 

ettim. (…) (kk-3) 

Araştırma öncesinde yapılan odak grup görüşmesinde sadece bir katılımcı (kk-11) 

reklamlardaki cinsiyetçi bakış açısından söz etmiştir. Fakat araştırma sonrasında yapılan 

ikinci odak grup görüşmesinde katılımcılar, izledikleri yarışma programlarında, dizilerde, 

filmlerde, reklamlarda; okudukları dergi ve gazetelerde yer alan cinsiyetçi yaklaşımın 
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hayretle farkına vardıklarını, kadının özellikle reklamlarda nesne olarak kullanıldığını 

açıkça görebildiklerini ifade etmişlerdir. Sözgelimi katılımcıların yarışma 

programlarındaki hostes kadınların arzu nesnesi olarak fiziksel açıdan (saçından, 

makyajına; yüz güzelliğinden zayıf olmasına kadar) kusursuz olduğunu, erkek sunucunun 

ise benzer kıyafetler giydiğini ve fiziksel görünümünün ön planda olmadığını ve 

hosteslerin erkek sunucuya oranla daha az zeki gösterildiğini, bu durumun toplum içinde 

de kadının güzel ve az zeki olması konusunda bilinçdışına giden bir mesaj olduğunu fark 

ettikleri tespit edilmiştir.  

Ayrıca bir katılımcı günümüzde kapitalist sistemin her şeyi tüketim malzemesi 

olarak görmesinin, artan kadın nüfusu sebebiyle erkekleri de arzu nesnesi haline getirme 

konusunda çalıştığını ve özellikle kliplerde erkeklerin de cinsel obje olarak kullanıldığını 

söylemiştir. Bu yorum toplumsal cinsiyet algısı içinde kadının da erkeğin de tüketim 

malzemesi olarak kullanıldığına işaret etmektedir. Özellikle reklamlarda insanları 

etkileme yollarından biri olan cinsel çekicilik, tüketiciye daha seksi görünmeyi ya da 

diğer insanların dikkatini çekmeyi vaat eder (Çakar,2009).  

Araştırma sonrasında katılımcıların kitle ve iletişim araçlarındaki cinsiyetçi 

yaklaşımı fark ettikleri ve gördüklerinde analiz edebildikleri belirlenmiştir.  

2.6 Gündelik Yaşantı 

Bu kategoride katılımcılarla yapılan odak grup görüşmesi doğrultusunda 

katılımcıların, araştırma öncesinde gündelik yaşantı içindeki cinsiyetçi yaklaşımı ve 

kadın sorunlarını doğrudan fark etmedikleri belirlenmiştir. Fakat araştırma sonucunda 

edindikleri farkındalıkla gündelik yaşantı içindeki cinsiyetçi yaklaşım doğrultusunda 

öznel eleştiri yapmışlardır.  

 (…) Eğer kadın ailesinin sözünden çıkarsa yaşama hakkının elinden 

alınmasına kadar giden katı kuralların olduğu bir toplumda yer aldığımı bir kez 

daha gördüm (…) (kk-3) 

 (…)Burada Medusa’ya tecavüz ediliyor; ama suçlu yine Medusa oluyor. 

Buna benzer olaylar günümüzde de konuşuluyor. (…) ( kk-7) 
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(…) Kadında roller hep aynıdır. Önemli olan kadının kendini nereye 

koyduğudur. Güçsüz, otoritesiz, kendini ikinci sınıf hissediyorsa, o hangi aşamadan 

geçerse geçsin öyle hisseder. Bunu değiştirmesi için bizim değil kendisinin 

değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. (…) (ke-1) 

(…)Mavi kıza olur mu hiç dedi? Dedim ki; bak böyle düşünme. Mavi tişört 

giyse ne olur? Sonra mavi bir tişört aldı kızına. Mutlu oldum. (…) Babam anneme 

yardım eder. Ağır işte çalışır. Ona rağmen evde üç kızı var kalksın kızlar yapsın 

demez, yardım eder. Bizimle lunaparka gider. Gondollara biner. (…)( kk-5) 

(…) Ben sokakta Suriyeli dilencileri görüyorum. Hepsi kadın genelde ve 

kucağında çocuk oluyor. Ama bir kere geçerken hem kadın hem erkek, ikisinin 

kucağında da çocuk gördüm. Erkeğin burada ne işi var dedim. Çalışabilir, karısına 

bakabilir diye düşünmüştüm. Günlük hayatımda bunu fark ettim mesela.(…) (kk-6)

Katılımcıların araştırma sonrasında yapılan ikinci odak grup görüşmesinde 

katılımcıların toplumsal cinsiyet rollerinin baskın bir şekilde toplum içinde dayatıldığını 

ve kadının hem suçlu hem de kurban olarak görüldüğünü fark ettikleri; gündelik yaşantı 

içinde karşılaştıkları cinsiyetçi yaklaşım durumlarında, cinsiyet eşitliğine götürecek 

davranışlarda bulunma çabası içine girdikleri tespit edilmiştir. 

Ek olarak katılımcıların süreç sonundaki yorumlarından dildeki cinsiyetçi 

söylemlerle ilgili yaptıkları öz eleştirileri ve bir katılımcının fark etmeden ifade ettiği 

“lezbiyen kadın ve normal kadın” ifadesi belirlenmiştir. Lezbiyen olan kadın toplumsal 

cinsiyet kalıpyargıları içinde normal olmayan kadın olarak algılanmaktadır.  Bu düşünce 

doğrudan dile de yansımaktadır. Katılımcıların konuyla ilgili örnek cümleleri şu 

şekildedir.   

(…) 7 sınıf öğrencileri “Vay, abla iyi yine. Kadın olarak çok iyi yapıyorsun” 

dedi. Yanındaki çocuk Kadın ne bayan demen lazım! dedi. Kadın demesi lazım zaten 

dedim. Niye abla, sen evli misin? dedi. Önceden olsa“Evet, doğru bayan demesi 

lazım” derdim. Bayağı drama dersi böyle şeylerin farkında olmamızı sağladı (…) 

(kk-4) 
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(…) Kaba geliyordu bize kadın deyince.Kaba bir söylem sonuçta. Ama artık 

öyle düşünmüyoruz. (…) (kk-6) 

(…) Lezbiyen bir kadın nasıl düşünür? Normal kadın nasıl düşünür?(…) 

(ke-8) 

(…)Bazen “Kız gibi davranma!” derdim  (…) (kk-5) 

(…) Sürekli bayanlar aşağılanıyor.(…) (kk-10) 

Dil, cinsiyet eşitliğinin oluşmasındaki en önemli faktörlerden biridir. Dildeki 

cinsiyetçi söylemin ortadan kalkması önce bireylerin söylemlerini,  ilerleyen zamanlarda 

ise davranışlarını etkileyecektir. Bu sebeple dildeki değişimin cinsiyet eşitliği konusunda 

etkili olduğu söylenebilir.   

3. Tema:Daha Etkili Duygudaşlık Kurma 

Bu temada katılımcıların yapılan ilk odak ve ikinci odak grup görüşmeleri 

doğrultusundaki ifadeleri iki kategori (erkek olmak ve kadın olmak) üzerinden 

yorumlanmıştır.  

3.1. Erkek Olmak 

 Bu kategoride yapılan ilk odak grup görüşmesinde katılımcılar erkek olmak 

üzerine düşüncelerini aktarmışlardır. Erkek olmanın avantajları ve dezavantajları önce 

erkeklere sonra da kadınlara sorulmuştur.  

(…)Erkek olmak özel, şöyle bir avantajı da var: Mesela bir evin büyüğü 

olarak görüyorlarsa seni diyelim. Sana güvenecek şeyleri oluyor. Bir güven bağı 

oluyor. Sığınacak bir yerleri oluyor eşin olsun, çocukların olsun. (…) (ke-12)  

 

(…) Dezavantaj ama zaten her şeyin senin sırtında olması. Her insan zihin 

olarak, ruh olarak, fiziksel olarak aynı güçte değildir.  Ben bir anda kalkıp cevap 

veremem erkek olmak nedir? “Bir vücutta erkek neresidir diyor? Baş diyor. Peki, 

kadın neresidir? diyor. Boyun diyor. Boyun olmazsa baş nereye dönecek?” (…) 

(ke-8) 
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(…)Erkek olmak bence kişisel olarak fiziksel ve ruhsal olarak kadından 

daha güçlü bir varlık olarak görüyorum. Mesela bir olayda bir durumda 

psikolojik olarak da baskın güç olarak görüyorum erkek olmayı (…) Erkek her 

istediğini elde edebilecek güçte. Kadınlar bundan yoksun. (…)Yani dünyanın 

kanunu diyebilirim. (…) Avantajları, istediğin zaman her şeyi yapabilmen (…) 

Erkeğin bir de soyunu devam ettirmesi etken olarak görüldüğü için. (…) Olumsuz 

yanları yok niye olsun? (…) (ke-1) 

(…) Erkek olmanın tabii ki avantajı vardır. Mesela izin istediğim zaman 

dışarı çıkabiliyorum. (…)Dün Beşiktaş maçı vardı.  Eve geldiğimde saat 11 

buçuktu (…)(kk-9) 

(…)Bence erkek olmanın da zorlukları var. Özellikle bu olaylardan sonra 

herkese tecavüzcü potansiyeli ile bakabiliyoruz çünkü. (…) Erkeklere bir 

güvensizlik var bence. (…) (kk-5) 

Bu kategoride araştırma sonrası katılımcılarla yapılan ikinci odak grup 

görüşmesinde kadın katılımcıların erkekleri anlama ve duygudaşlık kurma konusunda 

kendilerindeki değişimleri ifade etmişlerdir. Katılımcıların bu kategori ile ilgili örnek 

ifadeleri şu şekildedir.   

(…) Babaların bakış açısını daha net görmeye başladım (…) Hep kadın 

açısından bakıyoruz. Mesela, bir erkek olabilir. Daha yumuşaktır mesela. 

Duygusaldır, ağlıyordur. Babası ona “biraz erkek olsana” gibi şeyler söyleyebilir. 

Bunu düşünmüyoruz. Daha eşitlikçi bakmaya başladım. (…) ( kk-6) 

(…) Erkeklere daha yumuşak bakmaya başladım. Pembe giyen 

arkadaşlarım olurdu. Dalga geçerdim en azından. Ya da bazen “Kız gibi 

davranma!” derdim. Bunları fark ettim. Dememem gerektiğini anladım. (…) (kk-5) 

(…)Geçen hafta yaptığımız bir çalışma vardı. Bir kız öğrenci suçlu orada; 

ama erkek suçlanıyor. Bunun üzerine birazcık düşünme fırsatım oldu aslında. 

Sürekli bayanlar aşağılanıyor. Sürekli onlar suçlanıyor. Ama erkeğin oradaki, 

birazcık acizlik mi, tam o sıfatı bulamadım; ama fazla suçlanıyor böyle olaylarda 

aslında. Kızlar geri çekiliyor. (…) (kk-10) 
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(…) Bazı kadınların erkek olma isteğini fark ettim ben burada. Erkek 

olsaydım, şöyle yapardım, böyle yapardım. “Olsaydım”a gerek yok. Öyle 

yapmalısın zaten. Eğer hissediyorsan. (kk-13) 

(…) Bu şefkatli, fedakar olmak gibi özelliklerin sadece kadına ait olmadığını 

aslında her iki cinse de ait olabileceğinin farkına vardık (…) Farkındalık kazandık. 

Hani erkek düşmanlığını bıraktık en azından.(…) (kk-2) 

(…) Ben bu olaylarda hep erkekleri suçlardım. Aslında öyle değilmiş. 

Toplum suçlu. Erkek de eziliyor. (…)Daha çok erkeğin yerine koydum kendimi.  (kk-

7) 

Yukarıdaki katılımcı ifadeleri incelendiğinde ilk odak grup görüşmesinde erkek 

katılımcılar, erkek olmayı “özgür olmak, sorumluluk almak” gibi avantajları üzerinden 

tanımlamışlardır. Erkek olmanın avantajlarını doğanın kanunu olarak değerlendiren ya da 

ailenin sorumluluğunu almanın dezavantaj olduğunu ifade eden erkek katılımcıların 

yanında bir kadın katılımcı artık erkeklere güvenilmediğini ifade etmiştir. Fakat araştırma 

sonrasında kadın katılımcılar kadına yönelik şiddet ve kadın sorunları konusunda 

erkekleri değil toplumsal cinsiyet hakimiyeti altındaki toplumu sorumlu tuttuklarını 

belirtmişlerdir. Kadın katılımcılar erkekleri kadınsılık özellikleri gösterdiklerinde dilde 

aşağıladıklarını fark ettiklerini belirtmişlerdir.  

3.2. Kadın Olmak 

Bu kategoride yapılan ilk odak grup görüşmesinde katılımcılar kadın olmak, kadın 

olmanın avantajları/ dezavantajları üzerine düşüncelerini ifade etmişlerdir. Kadını içinde 

yaşadıkları toplumda gördükleri yer üzerinden değerlendirmişlerdir.  

Katılımcılar kadın olmak üzerine düşüncelerini açıklarken, kadınla erkeğin eşit 

olması gerektiğini arada bir fark görmediklerini; fakat toplumda cinsiyetçi bir bakış açısı 

olduğunu belirtmişlerdir.  

 (…) Kadın olmak, zor; ama ben de erkeklerin yapabildiği her şeyi 

yapabileceğimize inanıyorum.  Erkekler nasıl toplum içinde istediklerini 

yapabiliyorlar, istediklerini giyip istedikleri saatte dışarı çıkabiliyorlar (…)(kk-6) 
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(…)Bence kadın olmakla erkek olmak arasında hiçbir şekilde bir fark yok. 

Sadece fiziksel olarak kadın ya da erkek olmanın farkı var. (…) (kk-4) 

(…)Kadın erkek ayrımı kesinlikle yapmak istemiyorum; ama çevremde o 

kadar saçma, yok biz kadınız, erkeğiz. Yani bu ayrım olmamalı. Bence kadın 

olmanın avantajı yok (…) (kk-13)  

(…)Ben cinsiyetlerini ayırmıyorum yani erkek ya da kadın olmasını(…) 

(ke-9) 

Bir erkek katılımcı kadınlara doğduğu an itibariyle güçsüz olduğu bilgisi 

aktarıldığı için artık güçlüsün dense de kadının kendini güçlü göremeyeceğini 

vurgulamıştır. Fakat son cümlesine bakıldığında kendisinin de kadını güçsüz olarak 

gördüğü söylenebilir.  

(…)Kadına empoze edilmiş güçsüz olduğu. Her ne kadar desek de sen 

güçlüsün. Kadın da biliyor kendisinin güçsüz olduğunu öyle düşünüyor (…) (ke-

1) 

Bazı katılımcılar kadın olmanın toplumda zayıf olmak, bastırılmak, güçsüz olmak, 

anne olmak anlamına geldiğini söylerken, bazı katılımcıların her şeye rağmen kadının 

güçlü olduğunu düşündüğü anlaşılmaktadır. Kadının çalışmaması avantaj değil 

dezavantaj olarak gösterilmiştir.  

(…)Kadın ürkek, ürkek bir canlı haline getirildi (…) (kk-5) 

(…)Kadın bence, bu devirde artık kendine güvenemeyen, korkularıyla 

yüzleşemeyen insan oldu (…) (kk-3) 

(…)Bilmiyorum, biyolojik açıdan bakacak olursak, anne olmak, annelik 

duygusu. Aklıma bu geldi ilk olarak. Güçsüz gözüküyoruz bir kere (…) (kk-6) 

(…)Sen yapamazsın bu kadın işi değil. Ya da tek başına gitme. Bu kadar 

şeyle başa çıkıyorsa demek ki bence daha güçlü (…)(kk-11) 

(…)Erkek güçsüz belki; ama bir kadına karşı güçlü olduklarını her zaman 

hissedebiliyorlar.Bence dünyanın en güçlü varlığı kadınlar (…) (kk-10) 
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(…)Erkekler kadının çalışmamasını avantaj olarak görüyor; ama bu 

dezavantaj, sonuçta kadın evde çalışıyor. (…) (kk-4) 

Bir kadın katılımcı seçme hakkı olsa erkek olmak isteyeceğini; çünkü erkeğin 

yapabildiği şeyleri yapmak istediğini belirtmiştir. Özgür kalabilmek için cinsiyetinin 

değişmesini dileyen katılımcının kendini kısıtlanmış hissettiği anlaşılmaktadır. Katılımcı 

erkek sporu olarak bilinen futbolla ilgilendiğini; fakat maç izlemeye gitme konusunda 

sorun yaşadığını ifade etmiş ve eklemiştir.  

(…)Seçme hakkım olsaydı, dünyaya erkek olarak gelmek isterdim. Maç 

izlemeyi çok seviyorum. Siz de biliyorsunuz maçın nasıl mekânlarda izlendiğini. 

Ağabeyim beni tek başıma veya arkadaşlarımla göndermiyor maç izlemeye. 

Futbol bir spor, ama erkek üzerine mal edilmiş bir spor. (…)En güçlü kadından 

daha güçlü anlayışı var erkek oldukları için. (…) (kk-7) 

Bir kadın katılımcının kadının doğurganlığını avantaj olarak görüp toplumdaki 

değişimin kadınla başlayabileceğini ifade edişi çarpıcıdır. Çocuğu yetiştiren kadın 

değişimi de başlatabilir. Bu bağlamda kadının toplumsal cinsiyeti fark edip çocuğuna 

cinsiyet eşitliğini öğreterek onu yetiştirmesi mümkündür.  

(…)En azından insan neslini devam ettirecek varlık kadınolduğu için belki 

de bu alışkanlıkları, alışıla gelmiş şeyleri değiştirecek insan da kadındır; çünkü 

bir çocuğu yetiştiren kadındır. (…)(…) (kk-10) 

Araştırma sonrasında yapılan ikinci odak grup görüşmesi doğrultusunda tüm 

katılımcıların kadınlarla duygudaşlık kurduklarını gösteren ifadeler belirlenmiştir. 

Katılımcıların bu kategoriyle ilgili örnek ifadeleri şu şekildedir.   

(…) Türkiye’de bir kadının aile ve toplum içinde karşılaştığı zorluklar 

sonucunda anladım ki; kadın olmak zor zanaat (…) (kk-4) 

(…) Kadınlar için Türkiye’de okumanın, çalışmanın ne kadar zor olduğunu 

anladım. (ke-12) 

(…) Taciz edilen bir kadının yaşadığı utanç ve baskıyı anladım. (…) (kk-13) 
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(…) Geniş bakarken biraz daha geniş bakmışımdır. Biraz daha empati 

kurmuşumdur. Kendimi toplumsal cinsiyet açısından kadınların yerine koyma (…) 

(ke-8) 

(…)Kadının da kadınsı olması gerektiğini düşünüyordum. (…) Kadının da 

kadını savunması gerekiyor.(…) (kk-5) 

(…) Erkeğe ait kavramlarla, kadına ait kavramları yazmıştık. Biz erkeğe güç 

yazmıştık. Kadına da yazamaz mıyız? Kadın güçlü olamaz mı? Yani erkeğe yönelik 

kavramları kadınlara çektim kendi açımdan diyebilirim. (…) (kk-7)  

İlk odak grup görüşmesinde katılımcılar kadın olmayı tanımlarken, günümüzde 

kadına yüklenen anlamları dile getirmişlerdir. İkinci odak grup görüşmesinde ise kadın 

olmayı “anlamak”, duygudaşlık kurarak kadına yaklaşmak üzerinden bir eğilim 

gösterdikleri belirlenmiştir.   

4. Tema: Eylem Hedefleri

Bu kategoride katılımcılarla yapılan ilk odak grup görüşmesinde katılımcılar, 

kadına yönelik şiddet konusunu sosyal hizmet uzmanı bakış açısıyla değerlendirmişler ve 

neler yapılabileceğini ifade etmişlerdir.  Aşağıda katılımcıların örnek cümleleri yer 

almaktadır.   

En dikkat çeken eylem hedefleri, katılımcıların erkeklerle çalışma yapılması 

gerektiğini savunmalarıdır. Erkeklerin duygudaşlık kurması için önerilen çözümler, öfke 

kontrolü seansları belki bir çıkış noktası olabilir. Bir katılımcı sadece erkeklerin değil 

genel olarak toplumun konu ile ilgili bilinçlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır; çünkü 

insanlar şiddete değil sevgiye tepki gösterebilmektedirler.  

(…)Mesela erkek kadının yerine geçebilir. Onun görevlerini üstlenebilir. 

Kadın gibi davranabilir. Hani kadın erkeğin yerine geçebilir. Rolleri 

değişebilirler. (…) (kk-3) 

(…)Ben erkeğe odaklı bir yaklaşım sergileyeceğimi düşünüyorum. Tedavi 

edilmesi gereken taraf kadın değil, erkek ki; bunlar şiddet eğiliminden 
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kaynaklanan şeyler. Şiddetin seviyesi var. 10 seansta halledilebilecek bir durum.  

(…) (kk-7) 

(…)Sen kadın olsaydın sana da olabilirdi. Anlamasını sağlamak için bir 

şey yapmalı (…) (kk13) 

(…)İki kişi öpüşse ayıp olarak görülüyor. Ama bir koca karısını dövse 

sokak ortasında ailedir karışılmaz gibi bakılıyor. Bu açıdan tüm insanların bir 

şekilde bilinçlendirilmesi lazım. Sadece erkeklerin değil de toplum olarak (…) (kk-

6) 

Sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırken katılımcıların hem alan hem müracaatçısı 

hem de kendisi için cinsiyet eşitliğinin farkında olması gerekir. Bir katılımcı ilk odak grup 

görüşmesinde bu farkındalığa sahip olduğunu göstermiştir.  

(…)Sosyal hizmet uzmanları olarak gerçekten kadın erkek eşitliğine 

inanan ve orada kadın şiddet görmüş hak etmiştir düşüncesi olan insanların ben 

sosyal hizmet uzmanı olmaması gerektiğini düşünüyorum. (…) Meslekte de öyle 

olması gerekiyor. Bilinçlendiririm en azından kadını hakları konusunda ya da 

nasıl davranması gerektiği konusunda bilinçlendiririm ve ona rehber olurum (…) 

(kk-4) 

Aşağıda yer alan yorum, yukarıdaki birçok yorumda olduğu gibi aynı erkek 

katılımcıya (ke-1) aittir. Süreç içinde gözlemlenen bu erkek katılımcının odak grup 

görüşmesindeki “kadın erkeği şiddet konusunda tahrik ediyor” gibi cümleleri de meslekte 

çalışırken pozitif ayrımcılık yapmayacağının bir göstergesi olmakla birlikte, katılımcının 

eşitlikçi bakış açısına mesafeli yaklaştığı anlaşılmaktadır. 

(…)Hümanist bir çizgide bakmak isterim mesleğe, yani sosyal hizmet 

uzmanlığına. Mesela kadın erkek aile var. Şiddete uğradı. Erkeğe karşı o kadını 

savunurum mesela. Ama kadına karşı da erkeği savunurum. Kim haklıysa onun 

yanında durmak lazım(…) (ke-1) 

Bazı katılımcılar psikolojik desteğin önemini vurgularken, kadına yönelik şiddetin 

çözülmesi için çocuklarla, cezaevindeki çocuklarla, hukuk fakültesi öğrencileri ve her 

yaştan kadınla çalışma yapılması gerektiğini önermişlerdir.  



63 

(…)Dediğim gibi psikolojik bir sorunu varsa destek alabilir psikologdan. Eğer 

yine de bir çözüm yoksa ayrılmalılar. Güvenliği sağlanmalı kadının. Ayrılsa da 

devam etmeli. (…)(kk-2) 

(…)Erkeklere de yönelik olur ama; daha çok çocuklara yönelik bu şeyleri 

yapardım. Onlar da ilerde yetişkin bireyler olacak. Bunu küçükten gözetmek 

gerekir.(…) (kk-11) 

 (…) Cezaevinde ergenlik çağındaki çocuklarla. En çok hata 

yapabilecekleri zaman o zaman. İnsanları topluma kazandırmak (…) (ke-8) 

(…)Öncelikle okumuş insanların eğitilmesi gerekiyor. Mesela Hukuk 

Fakültesi. Hukuktaki insanların eğitilmesi gerekiyor. Mesela 10 yıl sonra, böyle 

bir dava gelecek önüne: Taciz, tecavüz. (…) (ke-9) 

(…)Hocam ben de ilerde sosyal hizmet uzmanı olursam kadınlara yönelik 

çalışmalarda bulunurum. Önce kız çocuklarla, ondan sonra yetişkin, sonra yaşlı 

olsun her yaş aralığından (…)(ke-12)  

Katılımcılarla yapılan ikinci odak grup görüşmesinde katılımcılar mesleki açıdan 

toplumsal cinsiyet konusunda kadınlarla ilgili çalışmalar yapmayı düşündüklerini ifade 

etmişlerdir. Katılımcıların bu temayla ilgili örnek ifadeleri şu şekildedir.   

(…) Yüzyıllardır kadınlar toplum baskısına maruz kalıyor ve hiçbir 

gelişme gösterilmiyor. Bu duruma yönelik çözüm üretenlerin başında bizim 

mesleğimizin elemanları yer almalıdır. (…) Toplumumuzda kadına şiddet ciddi 

bir sorun olarak görülmektedir. Bu sorunun çözümü için gereken her türlü projeye 

ve çalışmaya destek verilmelidir (kk-4) 

(…) Sanırım iki üç atölye önce burada bir çalışma yapmıştık. Kadına 

şiddetin nasıl önüne geçeriz?  Ondan sonra düşüncelerim değişti. Ben de bir kadın 

olarak acaba bu yönde mi çalışmalıyım? Veya neler yapabiliriz?(…) (kk-7) 

(…)Ben kadınlarla çalışmayı hiç düşünmemiştim hani sosyal hizmet 

uzmanı olunca, ya engelliler ya çocuklar diyordum. Artık kadınları düşünüyorum. 

Artık ben de onlar için bir şeyler yapayım önceliğini oluşturdu bende. (…)Bir yıl 
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içinde 500 kadın öldürüldü. Artık topun ucunda kendimizin olduğunu da 

düşünüyoruz (…)(kk-5) 

(…) Kadınlarla çalışmayı düşünebilirim. Kadınlar konusu çok geniş bir 

konuymuş aslında. Kadının hayatında çok değişik şeyler olabiliyormuş. Onları 

anladım. (…) (kk-3) 

 (…) Huzurevi olabilir. Yine de düşünüyorum. Kadınlarla çalışabilirim. 

(…) (kk-2) 

Erkek bir katılımcı LGBTİ bireyi, kadın, erkek ayrımı yapmaksızın herkese eşit 

mesafede yaklaşacağını belirtirken diğer bir kadın katılımcı LGBTİ bireyi olan biriyle 

çalışmak istemediğini belirtmiştir.  

(…)Ben önce mesleki açıdan bakarsam, herkese eşit davranacağımın 

bilincine vardım. Bu LGBTİ üyesiymiş, bu kadınmış, bu farklı zümredenmiş, hiç 

gözetmeksizin neye ihtiyacı varsa kendi mesleki değerlerimle o yönden 

değerlendirmeye alacağım.  (…) (ke-12) 

(…) Kadın kadındır. Erkek erkektir. Eşcinselliğe mesela pozitif 

bakmıyorum. Bana ters. İstemem çalışmayı. (…) (kk-7) 

İlk odak grup görüşmesinde katılımcıların kadına yönelik şiddet üzerine Sosyal 

Hizmet Bölümü’nün neler yapabileceğine dair fikirleri alınmıştır. Katılımcılar ikinci odak 

grup görüşmesinde kendi alanlarında kimlerle çalışmak istediklerini belirtirken yapılan 

atölyelerin kendilerini kadın çalışmalarına odaklanmaları konusunda yönlendirdiğini 

ifade etmişlerdir. 

Bir kadın katılımcı araştırma sonrasında LGBTİ bireylerini onaylamadığını ve 

dolayısıyla bu grupla çalışmak da istemeyeceğini belirtmiştir. Yapılan uygulama sonrası 

yalnızca “kadın-erkek” üzerinden irdelenen toplumsal cinsiyet konusunun LGBTİ 

bireyleri üzerinden tekrar çalışılması ihtiyacı doğmuştur; çünkü Sosyal Hizmet Bölümü 

yapısı gereği din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın her bireye eşit mesafede yaklaşır. 

Bu sebeple alanda çalışacak uzmanların da bu bilince sahip olmaları göz önünde 

bulundurulmadır. 
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5. Tema: Yaratıcı Drama Yöntemiyle Toplumsal Cinsiyet Çalışılması

Bu temada katılımcılarla yapılan ikinci odak grup görüşmesi doğrultusunda 

katılımcılar toplumsal cinsiyet çalışmalarının yaratıcı drama yöntemiyle yapılması 

üzerine değerlendirme yapmışlardır.  Katılımcıların bu temayla ilgili örnek ifadeleri şu 

şekildedir.   

(…)Bence gayet iyiydi; çünkü direkt kitabi bilgiler olsa, çok fazla 

ilgilenmeyecektim. Sadece bir oyunla başlatıyorsunuz sonra en ince ayrıntısına 

kadar ilerlemeyi, biz kendi düşüncelerimizle, kendi bilgilerimizle yapıyoruz; ama 

biz kendi çabalarımızla sonuca ulaşmaya çalıştığımız için daha verimli ve daha 

üretici oluyor (…)Burada canlandırıyoruz. Olayın içine giriyoruz. Ondan 

etkileniyoruz (…)Bayağı insanı eğlendiriyor; ama eğlendirirken de 

düşündürüyor. Çok şey öğretiyor drama.(…) Kötü konumdaki kişiler, suçlular, 

onlara bakış açım biraz daha değişti. Bana yanlış yaptığını düşündüğüm bir 

insanla bile iletişim noktasında daha rahat sorgulayıcı olabiliyorum. Mesleğime 

böyle bir katkısı olacak. (…) (kk-10) 

(…)Biz bu toplumsal cinsiyeti antropolojide gördük. Sosyal hizmet temel 

kavramlarında, birkaç derste böyle gördük. Psikolojide. Geçen dönem kavramları 

böyle işledik birkaç örnek üzerinden; ama sürekli toplumsal cinsiyet nedir? Kadın 

nasıl gelişir?  Sadece okuduk. Ezberledik. Sınavları yaptık. Sonra aynı şey bütün 

derslerde geçti bitti bizim için. Ama burada bayağı derinlemesine indik. Kendimiz 

uygulayarak gördük (…) (kk-11) 

(…) Burada yaratıcı drama oyunlarında erkekler bir arada oynasın da 

kızlar bir arada oynasın değil de iç içe oynadığımızı fark ettim. Ayrım 

olmadığından dolayı. Birlikte takılma olgusunu geliştirdi benim için. (…)( ke-12) 

 (…)Yaratıcı dramada bunu yaşayarak öğrendik. Bir Derya’yı 

canlandırdık. Bir Güldünya’yı canlandırdık. Bunu hissederek, doğaçlayarak, rol 

yaparak öğrenince insanın üzerinde daha etkili oluyor ve daha kalıcı oluyor. Bu 

yüzden, yaratıcı drama ile olması etkili oldu.(…) (kk-4) 
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(…) Ve gerçekten Güldünya’dan sonraki drama dersi biraz da artık 

mesleğimizle alakalı bir şeyler öğrenmekle de alakalı bence,  daha da eğitici 

olduğunu düşündüm. Daha da çok sevmeye başladım. Eğlenceli tarafı da olduğu 

için bağlıyor. Bir de durağan değil ya. Dediğim gibi sürekli hareketliyiz. Kendimiz 

o role giriyoruz. Oynuyoruz.(…) (kk-5) 

(…) Burada mesela o Şahika ve Recep’i yaparken çok eğlendik. 

Sonrasında öğrendik.  Aynı zamanda eğlenerek öğretiyor. Çok farklı teknikler, 

yazdık çizdik. Kendimiz üreterek öğrendik. O yüzden çok etkili oldu diye 

düşünüyorum. (…)Bir kişi anne rolüne girecek. Biz bunu direkt toplumsal cinsiyet 

rolleriyle belli ettik mesela. Bunların da farkına vardık sonradan kendimiz. Başına 

bir şey örtelim. İşte temizlik yapıyor.  Baba şöyle otursun (…) (kk-2) 

 (…) O Derya’da iç ses olayı vardı ya, işte. Ke-9 bir şeyler söylüyor. Rol 

gerçekten, rol gereği yapıyor. Bayağı etkili olmuştu. Çok içindeydim. Yaşadım. 

(…) İyi bir sosyal hizmet uzmanı olacaksam, araştırma yapmam lazım. Bir şeyleri 

ekstra okul dışında da öğrenmem lazım. Drama dersinde bunu fark etmiş olmam 

güzel oldu (…) (kk-4) 

(…)Hem özel hayatımda hem de mesleki olarak, bu yaptığımız 

doğaçlamalarda aniden olaylar gelişiyor ve o an karar vermek zorundasın. Bunun 

katkısı olduğunu düşünüyorum açıkçası.(…)Bu çalışmanın bize ciddi yararı 

olduğunu düşünüyorum. Gerçek bir sosyal hizmet uzmanı gibi düşünmemiz 

isteniyor çünkü. Kendimi alanında uzman gibi hissettim (…) (kk-6) 

 (…)Ben açıkçası mesleki açıdan bakınca, değer yargılarımı mesleki 

ilişkilerimle karıştırmayacağım. Bu hassasiyeti görebildim derste. Karışırsa 

karman çorman bir meslek ortaya çıkar.  Yani sevmeyerek yaptığım bir iş olur 

çıkar. Bunun dışında tutmayı öğrendim.(…)( ke-1) 

Araştırma sonrasında katılımcıların daha sorgulayıcı oldukları, kendilerindeki 

cinsiyetçi bakış açısını fark ettikleri, hızlı karar verme becerilerinin geliştiği, şimdi ve 

burada oldukları, yaşayarak ve eğlenerek öğrendikleri, öğrenmenin kalıcı olduğunu 

söyledikleri, duygudaşlık kurdukları, cinsiyet ayrımı olmadığını fark ettikleri tespit 

edilmiştir. Canlandırma aşaması katılımcıların kendilerini sürecin içinde hissetmelerini 
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sağlamış ve etkili olmuştur. Bu açıdan bakıldığında beş duyuya hitap eden yaratıcı drama 

yöntemi ile uygulanan toplumsal cinsiyet atölyelerinin etkili bir öğrenme süreci 

oluşturduğu söylenebilir.  

Ek olarak ikinci odak grup görüşmesinde katılımcılardan üçü toplumsal cinsiyet 

çalışmalarının genel olarak toplum içinde etkili olamayacağını düşündüklerini ifade 

etmişlerdir. Bir erkek katılımcı da yapılan araştırma sonunda kendisinde büyük bir 

farklılık oluşmadığını ifade etmiştir.  

 (…) Bu algıyı üzerimden atabileceğimi sanmıyorum. (…) (kk-6) 

(…)Yani muhakkak ki olmuştur; ama çok uçuk bir farklılık olduğunu 

düşünmüyorum.(…)( ke-8) 

(…)Biz burada istediğimiz kadar gırtlak patlatalım. O öyle düşünüyorsa 

biz ne yapabiliriz ki? İstediğin kadar çözüm bul. (…) (ke-9) 

(…) Toplumda veya bizim toplumumuzda yerleşmiş bir algı var.  Kadın 

kadındır. Erkek erkektir. Benim açımdan da öyle.(…) (kk-7) 

Araştırma sonunda bazı katılımcılar yapılan toplumsal cinsiyet çalışmalarının, 

genel anlamda etkili olacağına dair umutlarının olmadığını belirtmişlerdir. Fakat aynı 

katılımcılar çeşitli temalarda da görülebileceği gibi kendilerinde fark ettikleri çeşitli 

değişikliklerden de bahsetmişlerdir. Bu bağlamda uygulama sonrası bazı katılımcıların 

birtakım farkındalıklar yaşasalar da değişime inanmadıkları söylenebilir.  

6. Tema:Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama atölyelerinin uygulanma sürecinde katılımcılar tema odaklı 

ilerlerken aynı zamanda yaratıcı dramanın hedef kazanımları üzerinden örtük kazanımlar 

elde edebilirler.  Bu araştırma sonunda katılımcılar ikinci odak grup görüşmesinde 

doğrudan yaratıcı drama yöntemi ile ilgili düşüncelerini ifade etmişlerdir.   

 (…) Kişisel olarak baktığımda, benim için çok şey fark etti. Fazla sosyal bir 

insan değildim buraya geldikten sonra sosyalleşmeye başladım. Girdiğim ortamda 

birden farklılaşmaya başladım. Arkadaş ilişkilerim genişlemeye başladı. Üçgen 

etkinliğinde yaptığımız gibi, tek boyutlu düşünmeyi bıraktım artık. Çok boyutlu 
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düşünmeye geçtim burada. Bana çok şey bıraktı. (…)Burada yaptığım çalışmalar, 

ön hazırlık oluyor benim için geleceğe yönelik.(…) (ke-12) 

 (…)Kendimi ifade etme açısından zorluk çekerim zaten. Daha çok topluluk 

arasında. Ama drama dersine gelmek böyle olmuyor. Mesela sınıfta olsak, bütün 

sınıfın içinde olsak, ben bir şey söyleyecek olsam iki saat düşünürüm. Şunu mu 

söylesem? Nasıl söylesem? Aklımdan ne geçiyorsa söylüyorum. Bu sınıfa gelince 

değişiyorum.(…) (kk-11) 

(…)Meslek adına daha faydalı olduğunu düşündüğüm şeyler gördüm. 

Uzman gibi düşünebildim açıkçası. O yüzden bana katkı sağladığını düşünüyorum. 

Sınıftaki çalışmalardan ziyade buradakiler daha verimli oldu.(…)Burada role 

direkt girebiliyorum artık. Bu açıdan katkı sağladı bana. (…) (kk-10)  

(…) Bir de şey, donuk imge yapıyoruz ya, sadece bir olayı canlandırıyoruz 

ve olayın içine girmeye çalışıyoruz ve karşımızdakine de olayı aktarmaya 

çalışıyoruz ya. Orası da çok etkileyici geliyor bana. (…) (kk-3)  

(…) Donuk imgenin bana kattığı şey oldu. Mesela bir şeyi fotoğraf, resim 

gibi donarak anlatacaksın. Daha etkili hareketler kullanmak. Jest, mimik 

kullanmayı öğretti bana. (…)Yönlendirmek mi yönlendirilmek mi daha iyi diye 

sormuştunuz. Ben kesinlikle birini yönlendirmeyi sevmiyorum. Benden kesinlikle 

bir lider olmaz. (…) Farkındalık yaratarak öğretiyor bence. (…)Hiç öyle bir şey 

beklemiyorsun. Eğlenirken bir bakıyorsun, öğreniyorsun.(…) Mesela drama 

dersinde yaptığımız herhangi bir şeyi günlük hayatımda da fark edebiliyordum 

sonrasında (…) (kk-5) 

(…) Ondan önce konuya alıştırma olarak farklı oyunlar oynuyoruz biz. Kız 

tecavüze uğramış. Ağabeysi onu öldürecekmiş. Hadi bunu canlandırın demediniz. 

Biz kendimiz düşündük mesela bu hikâyeyi.(…) (k-6) 

 (…) Güvenle alakalı, ben o atölyede kimseye güvenmedim. Daha doğrusu 

güven konusunun eksik olduğunu fark ettim. Kendimle de ve ileride mesleğimle de 

alakalı,  insanlara güven ne bileyim karşındakinin ne söylediği, çok önemli bir yer 

benim için onu fark ettim. Aşırı güvensizlik var.(…) (k-2) 
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Araştırma sonrasında katılımcılarla gerçekleştirilen ikinci odak grup 

görüşmesinde katılımcılar, sosyal olma, arkadaş edinme, topluluk içinde kendini rahatça 

ifade etme, eşitlikçi bir bakış açısına sahip olma konusunda gelişme gösterdiklerini fark 

etmişlerdir. Yaratıcı drama atölyelerinde kullanılan doğaçlama ve donuk imge gibi diğer 

tekniklerin mesleki açıdan geleceğe hazırlık olduğu, katılımcıların jest mimik 

kullanımlarında etkili olduğu, daha iyi ifade etmek için düşünmeye sevk ettiği, rol 

oynama ve duygudaşlık becerisini geliştirdiği ve eğlenerek öğrendikleri tespit edilmiştir. 

3.1.4. Öğrenci Günlükleri İle Elde Edilen Bulgular 

Bu bölümde katılımcılara tutturulan günlüklerle ilgili bulgulara yer verilmiştir. 

Katılımcılar düzenli günlük tutmadıkları ve istenilen sorular üzerinden içerik 

oluşturmadıkları için sadece birkaç günlük değerlendirmeye alınmıştır.  

Günlüklerde katılımcılardan kadın erkek rolleri açısından atölye sonunda 

kendilerinde ve gündelik yaşantıları içinde olumlu/olumsuz neleri fark ettiklerini 

yazmaları istenmiştir. Katılımcıların düşünceleri yazdıkları günlükler çerçevesinde 

yorumlanmıştır.   

Katılımcılar toplumsal cinsiyet rollerinin ele alındığı atölye sonrasında 

kendilerinde fark ettikleri olumlu ve olumsuz düşünce ve davranışları yazmışlardır.  

Günlüklerinde cinsiyetçi bakış açısına sahip olduklarını fark ettiklerini ifade etmişlerdir.  

(…) Her ne kadar toplumda kadın erkek eşitliğine inandığımı söylesem de 

bunu yansıtamıyormuşum. Kadın ve erkek rollerini kafamda keskin bir biçimde 

ayırdığımı ve erkek üstünlüğünü kabul ettiğimi fark ettim.(…)(kk-3) 

(…)Kendimde fark ettiğim, her iki tarafa ait olabilecek özellikleri sadece 

kadının ya da erkeğin özelliği olarak görmekti. (…) (kk-2)  

(…) Cinsiyet ayrımcılığı konusunda insanları doğruya yönlendirme 

konusunda birtakım eksiklerim olduğunu fark ettim.(…) (kk-5) 

Katılımcılar gündelik yaşantılarındaki gözlemden yola çıkarak kendilerinde fark 

ettikleri cinsiyetçi bakış açısının toplumda da var olduğunu, kadının ezilen taraf olarak 

varlığını sürdürmesinin zorluğunu dile getirmişlerdir.  
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(…)Toplumdaki normlar bizim yapacağımız mesleği bile etkilemiş 

durumda. Kadın ve erkek rolleri toplum tarafından oluşturulmuş.(…) (kk-3) 

(…) Sosyal yaşantımda ise kadına ya da erkeğe yüklenen roller çok 

belirgin ve bu bize de kabul ettirilmeye çalışılıyor. Annelik en önemli görevdir, 

çalışmaz. Erkek en güçlüdür, para kazanır. (…) (kk-2) 

(…) Toplumda ve gündelik yaşantımda kadınların yüzyıllardır değersiz 

olduklarını fark ettim. (…) (kk-6) 

Kadın sorunlarının ele alındığı atölye sürecinde katılımcılar kadın sorunları ve 

kadın hakları konusunda derinlemesine düşünme fırsatı bulmuşlardır. Bir katılımcı 

kendisinin bu konuya duyarsız olduğunu ve toplumda var olan kadın sorunları için 

hukukun yetersiz kaldığını ifade etmiştir.  

(…)Var olan kadın sorunlarına ah vah ediyorum; ama bunları önlemek 

için herhangi bir çalışma, bir gayret göstermiyorum. (…)Toplumda ne kadar fazla 

kadın sorunu olduğunu, bu sorunları çözmek için hukuk kurallarının var 

olduğunu; fakat bunların etkin bir şekilde uygulanmadığını fark ettim. (…) (kk-3) 

Kitle iletişim araçlarında toplumsal cinsiyet konusunun işlendiği atölyede 

katılımcıların şaşırdıkları ve kitle iletişim araçlarında dayatılan cinsiyetçi yaklaşımı 

görmediklerini fark ettikleri ortaya çıkmıştır.  

(…) Ünlüleri, mankenleri, başarılı kişileri kendimle özdeşleştirdiğimi 

aslında fark etmeden onlara benzemeye çalıştığımı; televizyonda gösterilen her 

şeyin doğru olmadığını fark ettim. (…) Toplumun kitle iletişim araçlarından 

etkilenerek kadınları cinsel obje olarak gördüklerini; kadınların hiçbir şey 

bilmeyen, sadece yardımcılıktan anlayan insanlar gibi topluma benimsetildiğini 

fark ettim. (kk-3) 

(…)Bizlere enjekte etmeye çalışıyorlar bu fikirleri. Nasıl görememişim ki? 

Kollarımdaki tüyleri aldırıyorum ben. Neden? Kadınlarda hoş durmuyor diye. Fark 

ettim ki; bu bile toplumsal bir dayatma aslında. Ben de mağdurum. (…) (kk-6) 
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Ailede ve okulda cinsiyetçi çocuk yetiştirme atölyesi sürecindeailedeki kız 

ve erkek çocukların durumu, yüklenen görevler, eğitim hakkı ve okuldaki cinsiyetçi 

yaklaşım incelenmiştir. Cinsiyet eşitliğini savunan eğitim verilmesi okuldaki 

cinsiyetçi bakış açısını kaldırdığı gibi ataerkil aileyi de olumlu yönde etkileyecektir. 

Katılımcıların patriarkal sistem içinde ülkemizde kadın olarak yetişmenin ve eğitim 

hakkına sahip çıkmanın zor olduğunu; fakat adil bir yaşam için sosyal hizmet 

alanının aktif çalışması gerektiğini ifade ettikleri cümleleri aşağıda yer almaktadır. 

(…)Okuduğum müddetçe beni destekleyen bir aileye sahip olduğum için 

şanslı olduğumu fark ettim. (…) Reşit olmayan çocukların eğitim haklarının 

ellerinden alınmaması için kanun yapılması gerektiğini fark ettim. (…)Kadınların 

baba ve ağabey sözünden dışarı çıkmaması gerektiğini savunan, ailesinin 

sözünden çıkarsa yaşam hakkının elinden alınmasına kadar giden katı kuralların 

olduğu bir toplumda yer aldığımı bir kez daha gördüm. (…) (kk-3) 

(…)Kadınlar için Türkiye’de çalışmanın ve okumanın ne kadar zor 

olduğunu gördük. (…) (kk-7) 

(…) Bu duruma çözüm üretenlerin başında bizim mesleğimizin elemanları 

geliyor. Gözle görülür çalışmalar yapılmalıdır. (…) Temel eğitim verilirken kadın 

erkek rollerini daha eşit, doğru bir şekilde öğretmek gerekir. (…) (kk-4) 

Bazı atölyelerde katılımcıların toplumsal cinsiyet konusuna uzman olarak 

yaklaşmaları ve konuya sosyal hizmet alanı açısından bakmaları beklenmiştir. Bir 

vakanın içinde olmak katılımcıların sürece yüksek motivasyonla katılmalarını 

sağlamıştır. Katılımcıların alan uzmanı oldukları atölyeleri faydalı buldukları ve süreçten 

etkilendikleri yazdıkları günlüklerde belirlenmiştir.  

(…)Meslekle ilgili çalışmalar yapmak zevkli ve eğlenceliydi.(…) (kk-2) 

(…)Bu çalışmanın gerçekten yararlı olduğunu düşünüyorum; çünkü 

gerçek bir sosyal hizmet uzmanı gibi düşünmemiz istendi. (…) (kk-3) 
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3.1.5.Araştırmacı Gözlemi 

Bu bölümde araştırmacının atölye süreçlerindeki gözlemleri yer almaktadır. 

Katılımcılar daha önce yaratıcı drama eğitimi almadığı için ilk altı atölye tanışma, 

iletişim, uyum, güven, duyu-algı, beden farkındalığı başlıkları altında yapılmış ve 

katılımcıların birbirini tanıması, bir grup olması, birbirine güvenmesi, duyularını harekete 

geçirmesi ve bedenini fark etmesi amaçlanmıştır. Son yedi atölye ise toplumsal cinsiyet 

çalışmaları üzerine yapılandırılmıştır. Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, 

kadın hakları ve sorunları, kitle iletişim araçlarında toplumsal cinsiyet, ailede ve okulda 

toplumsal cinsiyet başlıklı atölyeler uygulanmıştır. Araştırmacı gözlemleri “yaratıcı 

dramaya giriş atölyeleri” ve “toplumsal cinsiyet atölyeleri” başlıkları altında 

açıklanmıştır.  

Yaratıcı Dramaya Giriş Atölyeleri 

Katılımcılar tanışma atölyesinde birbirlerinin isimlerini öğrenmişler; yaratıcı 

drama hakkında düşüncelerini ifade etmişler ve yaratıcı dramanın tanımını 

öğrenmişlerdir. Atölye başında çekingen olan katılımcıların atölye sonunda rahatladıkları 

ve birbirleriyle ve araştırmacı ile daha rahat iletişim kurdukları belirlenmiştir.  

İkinci atölyede iletişim başlığı altında katılımcılar birbirlerini dinlemeye 

başlamışlar ve grup içi iletişimin önemini fark etmişlerdir. İletişim engelleri üzerine 

gerçekleştirilen etkinlikte engellerden rahatsız olduklarını ve önemsenmediklerini 

hissettiklerini ifade etmişlerdir.  

Üçüncü atölyede uyum başlığı altında katılımcılar süreçte uyum ve uyumsuzluğu 

tartışmışlar; uyumlu olmakla uygucu (başkasını memnun etme çabası ve sorumluluğu 

üzerine almama) olmak arasındaki farkı öğrenmişler ve gündelik yaşantı içindeki uyumun 

önemini dile getirmişlerdir.  

Sandalye kapmaca oyununda araştırmacı katılımcıların telaşlandıklarını, söze 

dayalı koordine olmaya çalıştıklarını, birbirlerini takip etmediklerini gözlemlemiştir. 

Oyunda ebeye sandalye kaptırmamak için sürekli yerinden kalkan ve kendi sandalyesini 

kaptıran katılımcılar olduğu gibi oturduğu yeri riske atmayan katılımcılar ve işbirliği 

çabası içinde katılımcılar da olmuştur.  Bu durum bazı katılımcıların cesur olduklarını 
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bazılarının düşüncesizce kontrolsüz hareket ettiğini, bazılarının işbirliği içerisinde 

olduğunu bazılarının ise risk almayı sevmediklerini ortaya koymaktadır.  

Kolombiya hipnozu ve çeşitlemelerinin yapıldığı etkinliğin son kısmında ayna 

etkinliği de yapılmıştır. Ara değerlendirmede katılımcılar etkinliğin sonunda takip etmeyi 

tercih ettiklerini; çünkü sorumluluk gerektirmediğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların 

yorumlarından sorumluluk almak yerine takip etmeyi tercih etmeleri itaatkâr yanlarına 

işaret etmektedir. Ayrıca Kolombiya hipnozunda en sonda kalan kişilerin takip etme 

konusunda zorlandıkları, ezen ezilen ilişkisi içinde ezilen konumda olmaktan 

hoşlanmadıkları belirlenmiştir. Dikey hiyerarşinin olumsuz gücü bu etkinlikte göze 

çarpar.  

Dördüncü atölyede güven başlığı altında katılımcılar güven ve güvensizlik yaratan 

durumları tartışmış ve birlikte hareket edebilmek için güven duygusunun gerekliliğini 

fark etmişlerdir. Görmez gezdirme etkinliğinde çarpma endişesi yaşayan katılımcılar 

olmuştur. Hacıyatmaz etkinliğinde kendini bırakamayan katılımcı kimseye 

güvenemediğini ifade etmiştir. Katılımcılar değerlendirme aşamasında güvenmenin zor 

olduğunu, güvenle ilgili sorunları olduğunu belirtmişlerdir (Katılımcı yorumları için bkz. 

Sayfa 110). Grupla yapılan hacıyatmaz etkinliğinde, araştırmacı da grupla birlikte 

etkinliğe katılmış ve erkek katılımcı tarafından tutulmadığı için düşmüştür. Erkek 

katılımcının cinsiyetçi bakış açısıyla yaklaşarak kadın araştırmacıya dokunmak 

istemediği ve düşmesine sebep olduğu söylenebilir.  

Beşinci atölye duyu-algı başlığı ile gerçekleştirilmiştir. Yaratıcı dramada tüm 

duyuları harekete geçirecek etkinlikler gerçekleştirilmektedir; çünkü öğrenme sürecinde 

beş duyunun da aktif olması öğrenmeyi daha kalıcı kılmaktadır.  Bu nedenle 

katılımcıların duyuları ile ilgili farkındalık yaşamaları amaçlanmıştır. Algılar duyuları ve 

duyular da algıları etkiler. Duyumların yorumlanması algıları meydana getirir. Duyum 

için uyarıcılar gerekir; fakat algıda seçilik duyularımızı etkiler.  Sözgelimi portakal 

kokusunu duyan katılımcılar, kendilerine yemeleri için mandalina verildiğinde portakal 

yediklerini sanmışlardır. İşitme ve görme etkinliklerinde katılımcıların dikkatli 

olmadıkları için zorlandıkları belirlenmiştir. Sözgelimi kendilerine anlatılan metni 

unutmuşlardır.  
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Altıncı atölyede beden farkındalığı başlığı altında katılımcıların kendi beden 

imgelerini fark etmeleri, otantik devinimlerini keşfetmeleri amaçlanmıştır. 

Katılımcılardan bazıları, araştırmacının atölye öncesi yapmaları için verdiği kendilerini 

ve çevrelerindeki kişileri gözlemleyecekleri ödevlerini (6. Atölye Ek-1) yapmamışlardır. 

Atölye sürecinde verilen ödevleri yapma konusunda gruptaki bazı katılımcıların istekli 

olmadığı görülmüştür.  

Katılımcıların birbirlerinin duruşlarını ve yürüyüşlerini taklit ettikleri etkinlikte 

katılımcılar ilk başta bu benim yürüyüşüm değil diye itiraz etmişler ve taklit edilen 

yürüyüşlerini beğenmemişlerdir. Sonradan bazı katılımcılar, gördükleri duruşun ve 

yürüyüşün kendilerine ait olabileceklerini söylemişlerdir. Katılımcıların itirazları 

bedenlerine yabancı olduklarını göstermektedir.  

Bedenlerinin çizilmesini istedikleri etkinlikte katılımcılar kendilerini olduğundan 

daha geniş ya da dar omuzlu; kilolu ya da zayıf olarak çizmişlerdir. Kendi kalıplarının 

çıkarıldığı ikinci aşama sonrası bedenlerini karşılaştırma fırsatı bulmuşlar ve bedenlerini 

nasıl gördüklerini fark etmişler ve şaşırmışlardır. Bir kadın katılımcı bedenini çizdikten 

sonra çizdiği bedene bikini giydirmiş ve kendisini çıplak görmek istemediğini, ayıp 

olduğunu ifade etmiştir. Çizilen beden imgesinde dahi kendini çıplak görmek katılımcıyı 

utandırmıştır.  

Araştırmacının “Reklamları ve dizileri izledikçe beden algınızda değişiklik oluyor 

mu?” sorusuna katılımcılar izledikleri reklamlar ve dizilerden insanların etkilediğini 

özellikle özdeşleştikleri bir dizi film kahramanı olursa ona benzemeye çalıştıklarını ifade 

etmişlerdir. Sözgelimi muhteşem yüzyıl dizisi sonrası sakal ve bıyık bırakan erkeklerin 

ortaya çıktığını söylemişlerdir (Katılımcı yorumları için bkz. Sayfa 121). Katılımcıların 

araştırmacının sorusuna kendileri üzerinden değil de başka insanlar üzerinden yorum 

yaparak yanıt verdikleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda soruya kendileri ile ilgili yanıt 

vermek istemedikleri söylenebilir.  

Atölyede beden farkındalığı üzerine okunan metindeki (6. Atölye Ek-2) gibi bir 

farkındalık yaşadığını söyleyen üç katılımcı olmuştur. Diğerleri böyle bir farkındalık 

yaşamadıklarını söylemişlerdir. İçinde yaşadığı bedenin kendisini ve ihtiyaçlarını fark 

etme konusunda bedenine yabancı kalan insan, bedenini tanımaya başladıkça bedeniyle 
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daha fazla iletişime geçer. Katılımcılarla beden farkındalığına yönelik daha fazla atölye 

yapılması katkı sağlayabilir.  

Katılımcılara atölye öncesi verilen sorulara(6. Atölye Ek-3) katılımcılar önce hiç 

ve bazen yanıtlarını verirken atölye sonunda her zaman ya da bazen yanıtlarını 

vermişlerdir. Katılımcıların zihinlerindeki beden imgelerini, hareketlerini fark ettikleri ve 

otantik devinimleri üzerine düşünüp hareket ettikleri söylenebilir.  

Toplumsal Cinsiyet Atölyeleri 

Toplumsal cinsiyet başlıklı yedinci atölyede katılımcıların kadın ve erkek 

imgesini ve algısını fark etmeleri cinsiyet ve renkler arasındaki ilişkiyi tartışmaları 

amaçlanmıştır. Katılımcılar kadın ve erkeğe ait özellikleri yazarak bir kadın ve bir erkek 

yaratmışlar ve resimlerini yapıp asmışlardır. Farkında olmadan belirledikleri özellikler 

doğrudan toplumsal cinsiyet rolleri içinde ve kalıpyargılara uygun özelliklerdir. Pembe 

ve mavi rengine itiraz etmişler, erkeklerin pembe ve kırmızı giymeyeceğini 

söylemişlerdir. Araştırmacının “Bu özellikleri hangi kriterler doğrultusunda 

belirlediniz?” sorusuna katılımcılar, “Çevremizde, kendimizde gördüklerimize göre 

belirledik. Zaten böyle değil mi?” yanıtlarını vermişlerdir. Bu bağlamda katılımcıların 

toplumsal cinsiyetin farkında olmadığı ve var olanı doğal buldukları ve olması gereken 

olarak adlandırdıkları belirlenmiştir. 

Toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı sekizinci atölyede katılımcıların toplumsal 

cinsiyet rollerini tartışmaları amaçlanmıştır. Kadını ve erkeği temsil ettiğini düşündükleri 

jest ve mimikleri göstermeleri istenmiş; toplumsal cinsiyet rollerine uymayan fotoğrafları 

incelemeleri ve düşüncelerini ifade etmeleri sağlanmıştır.  

Katılımcıların kadın ve erkeği temsil eden jest ve mimiklerinin toplumsal cinsiyet 

rollerine ait olduğu görülmüştür. Ayrıca kadına ve erkeğe yükledikleri tutum ve 

davranışları belirlemişlerdir (8. Atölye bkz. Sayfa 133-134). Bu belirlemede yine 

cinsiyetçi bir yaklaşımın ortaya çıktığı görülmüştür.  

Katılımcılar kendilerine verilen fotoğrafları incelediklerinde kadının düğün 

fotoğrafında ayakta durmasını, erkeğin çamaşır sepetini taşımasını tuhaf karşılamışlar,  

politikada kadınların az sayıda olduğunu söylemişler, askerleri önce erkek sanmışlar, iç 

çamaşırı ile poz veren erkeğe alışık olmadıklarını ifade etmişlerdir.  
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Katılımcılar bir önceki atölyede yarattıkları Recep’in güçlü olduğunu, Şahika’nın 

yemek yaptığını; fakat fotoğraflarda farklılıklar olduğunu ve bu farklılıkların yaşadıkları 

toplumda görülmesinin pek mümkün olmadığını dile getirmişlerdir. Kadınların askere 

gitmemesini, erkeklerinse temizlik yapmamasını ve yemek pişirmemesini avantaj olarak 

belirlemişlerdir.  

Gündelik yaşantı içinde her gün tekrar edilen toplumsal cinsiyet rollerini belli 

eden jest ve mimikler üzerinden katılımcılar, toplumsal cinsiyet performansı (gender 

performance) sergilemişlerdir. Performansta, saçını tarayan kadın, ruj süren kadın, yemek 

pişiren kadın, otobüs durağında yanındaki kadını rahatsız eden erkek, vücudunu kız 

çocuğu gibi küçültüp bir ayağının parmak ucuna basarak eteği ile oynayan kadın, ağlayan 

kadın, özgüvensiz kadın, şiddet uygulayan erkek, sokağa tükürüp kabadayı gibi yürüyen 

erkek, gömlek giyen erkek kıvırarak yürüyen kadın gösterilir. Katılımcıların toplumsal 

cinsiyet performanslarına bakıldığında Butler’ın da ifade ettiği gibi performatifliğin tek 

seferlik değil tekrar gerektirdiği ve ritüel olduğu ortaya çıkmaktadır. Kadın rujunu her 

gün sürer, her gün yemek pişirir, her gün eteğinin ucuyla oynar ve parmak ucuna basar. 

Kişi kendisinden doğduğunu düşündüğü şeyi aslında beklentiyle ve performatif eylemler 

olarak üretir ve sürekli yineler. 

Kadın Sorunları ve Hakları adlı dokuzuncu atölyede katılımcıların yaşadıkları 

toplumda kadın sorunlarına dikkatlerini çekmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda 

katılımcıların kadın hakları üzerine tartışmaları ve örnek olayları karşılaştırarak 

incelemeleri sağlanmıştır.  

Medusa, Güldünya Tören cinayeti ve Mutluluk filmi üzerine çalışılan atölyede 

katılımcılardan biri benzer bir olayın geldiği şehirde yaşandığını etkilenerek anlatır. 

Ülkemizde hala benzer cinayetler işlenmeye devam etmektedir. Her üç olayda da kadınlar 

tecavüze uğramış, suçsuz oldukları halde suçlanmış ve ölmelerine karar verilmiştir. 

Katılımcıların işlenen konudan derinlemesine etkilendikleri fark edilmiştir.  

Güldünya’nın sığınma evine gelmesi ile role giren katılımcılar sosyal hizmet 

uzmanı olarak neler yapabileceklerini konuşurlar. Grup ikiye ayrılır. İlk grup kadına 

yönelik şiddet ve kadın hakları; ikinci grup da kadına yönelik şiddetin hukuki boyutu ile 

ilgili verilen dokümanlardan ve internetten araştırma yaparak elde ettikleri verileri rol 

içinde paylaşırlar. Toplumda farkındalık yaratmak için kadına yönelik şiddeti anlatan bir 



77 

dakikalık “sessiz kalma, suça ortak olma” ve “kadınlar insanlığın kanatlarıdır” 

sloganlarıyla kamu spotları oluştururlar. Süreçte kadınların derinlemesine bir araştırma 

sürecine girdikleri ve kendilerini sosyal hizmet uzmanı gibi hissederek çalıştıkları ve 

atölyenin süresi aşıldığı halde çalışmaya devam ettikleri gözlenmiştir. Katılımcıların 

uzmanlık alanlarında uzman gibi çalışmanın onları motive ettiği ve konuyu boyutlarıyla 

düşünme fırsatı buldukları için süreçten haz aldıkları görülmüştür.  

Kitle iletişim araçlarında toplumsal cinsiyet başlıklı onuncu atölye katılımcıların 

filmlerde, programlarda, reklamlarda, dergilerde, gazetelerde mevcut cinsiyetçi dili, 

tutum ve davranışları ve görselleri fark etmeleri amaçlanarak hazırlanmıştır. Katılımcılar 

sosyal hizmet uzmanı rolünde “Ben Bilmem Eşim Bilir, Çarkıfelek, Disco Kralı” 

programlarını, “Agora, Selvi Boylum Al Yazmalım”  filmlerini, “Magnum, Hotpoint, 

Wapps” reklamlarını izlemişler ve “Posta, Hürriyet, Sabah” gazeteleri ile “Cosmopolitan 

, Elele, Vogue” dergilerini incelemişlerdir.  

İzledikleri programlardaki, reklam filmlerindeki ve filmlerdeki cinsiyetçi 

olduğunu düşündükleri her şeyi anlatmışlardır. Reklam filmlerini cinsiyet eşitliği 

kapsamında yeniden çekmişlerdir. Filmleri canlandırmışlardır.  Gazete ve dergilerden 

kolaj yaparak cinsiyetçi buldukları görselleri ve yazıları kolajlarına sunum için 

eklemişlerdir.  

Katılımcıların programları izlerken daha çok kadınları inceledikleri, kadına dair 

daha fazla detay hatırlarken, erkeğe dair daha az detay hatırladıkları gözlenmiştir. 

Katılımcılar, zekâlarıyla değil fiziksel görüntüleri ile kadınların programlarda 

sunulduğunu söylemişlerdir. Yine Magnum reklamında kadının cinsel obje olarak 

görüldüğünü, Hotpoint reklamında kadının toplumsal cinsiyet rolünü yani ev işlerini 

yerine getirmesi için alınan anneler günü hediyesini, Wapss reklamında erkeğin gücünün 

vurgulandığını araştırmacının sorduğu sorulara yanıt ararken fark etmişlerdir.  

Dergi ve gazeteleri incelerken sayfalarda yer alan, görsellerdeki ve kullanılan 

dildeki cinsiyetçiliği katılımcıların belirleyebildikleri gözlenmiştir. Atölye 

değerlendirmesinde katılımcıların bu cinsiyetçi yaklaşımı daha önce fark etmemiş 

oldukları ortaya çıkmıştır. Katılımcılar genel olarak beyinlerinin yıkandığını 

düşünmektedirler.  
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Ailede ve okulda cinsiyetçi çocuk yetiştirme üzerine yapılan on birinci ve on 

ikinci atölyelerde aile ve okul içindeki toplumsal cinsiyet algısını; ailede ve okulda 

cinsiyetçi çocuk yetiştirildiğini fark etmeleri amaçlanmıştır. Bu atölyede katılımcılar yine 

uzman rolünde sürece dâhil olmuşlardır. İki gruba ayrılmışlar ve psikolog ve sosyal 

hizmet uzmanları olarak çalışmışlardır.  

Kurgu içinde Derya Erveren adındaki kadın sığınma evine gelen kadını ağabeyi 

öldürmek istemiştir. Derya intihar etmeye kalkmıştır. Uzmanlar neler yapılabileceğini 

araştırmışlar ve hemen psikolojik tedaviye başlamasını, çocuğun velayeti için dava 

açılmasını, ağabeyinin onu neden öldürmek istediğini anlamak için onunla konuşulmasını 

önermişlerdir. Öldürme teşebbüsü olarak canlandırma sonrası Derya’nın kocasından 

ayrılmak istediği ve okuldaki rahat hareketleri ve giyimi yüzünden ağabeyinin de 

kendisinden şüphelendiği ortaya çıkmıştır. Flashback tekniği ile katılımcılar Derya’nın 

zorla evlendirildiğini bulurlar. Donuk imgelerde Derya’nın kocasından şiddet gördüğü 

belirlenir. Derya’nın evlenmeden önceki aile yaşantısına ve üniversitede okumasına 

yönelik durumu tespit etmek için sıcak sandalye tekniği uygulanır. Bu teknikle Derya’nın 

ailesi tarafından ağabeyine verilen haklara sahip olmadığı, üniversite okumasına izin 

verilmediği, annesinin de duruma ses çıkaramadığı, babasının otorite olduğu ve 

ağabeyinin de bu otoritenin bir parçası olarak evdeki konumunun belirlendiği ortaya 

çıkar.  

Araştırmacı rolde tekrar uzmanlara Derya’nın danışmanı tarafından tacize 

uğradığını ve bu konuda nasıl yardım edilebileceğini sorar. Uzmanlar tacizin ispat 

edilebilmesi için ses, video kaydı alınması için tekrar danışmanı ile görüşmesini ve diğer 

öğrencilerle görüşmesini önerirler. Fakat dedikodu halkası tekniği ile arkadaşlarının onun 

yanında olmadığı ortaya çıkar.  

Derya’nın ilköğretim ve ortaöğretim döneminde kendisine cinsiyetçi yaklaşım 

sergilenmiş diye araştıran uzmanlar Derya’nın lise öğretmeni tarafından tacize uğradığını, 

kadın olduğu için sınıf başkanı seçilemediğini, derste söz verilmediğini, yaramazlık 

yapınca Derya’nın azarlanıp erkek öğrencilerin ceza aldığını öğrenirler.  

Derya ile ilgili yapılan çalışmada bir erkek katılımcı sürecin araştırmacı tarafından 

yönlendirildiğini söylemiş ve araştırmacıyı erkek düşmanı olmakla suçlamıştır. Fakat 

yukarıda görüldüğü gibi süreci katılımcılar canlandırmalar sonucunda kendileri 
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belirlemişler ve en başta Derya’nın öldürülme meselesini namus cinayeti çerçevesinde 

ele almışlar ve sebep olarak da Derya’nın kocasını aldattığını ya da aldatmaya eğilimi 

olduğunu düşündüklerini canlandırma esnasında söylemişlerdir. Katılımcıların 

yaşantılarından yola çıkarak ortaya çıkardıkları canlandırma sonucu kendilerine aittir. 

Araştırmacı süreçte sorular sormuş ve tekrar tekrar canlandırma yaptırmıştır. Fakat süreç 

erkek katılımcıyı öfkelendirmiştir. Burada erkek katılımcının ailesinde ya da çevresinde 

benzer bir durum yaşamış olabileceği ya da kadının toplumdaki yeri hakkında soru 

işaretlerinin devam ettiği söylenebilir.  

Son bölümde uzmanlar bir tv programında cinsiyetçi eğitimi tartışırlar. 

Araştırmacı hazırlanmaları için uzmanlara “Cinsiyet ayrımını ortadan kaldıran okul: 

Egalia”, “Kızların eğitimini etkileyen eğitim süreçleri”, “Kız çocuklar için öğretim 

ortamı” başlıklı makaleler verir. Program başlar ve bir süre sonra araştırmacı cinsiyetçi 

eğitimi savunan bir yaşlı kadın olarak programa dâhil olur ve uzmanlar araştırmacıyı ikna 

etmeye çalışırlar. Program sonunda katılımcılar yaşlı kadını ikna etme konusunda 

zorlanırlar ve erkek katılımcılardan ikisi, yaşlı kadını ikna etmek yerine söylediklerini 

onaylamaya başlar.  

Bu durum erkek katılımcıların toplumsal cinsiyet farkındalığı konusunda direnç 

gösterdiklerine ve kalıpyargılardan uzaklaşmak konusunda kızlar kadar ilgili ve istekli 

olmadıklarına işaret etmektedir. Toplumsal cinsiyet algısıyla hareket eden patriyarkal 

sisteme sahip toplumlarda cinsiyet eşitliği erkeklerin konfor alanını olumsuz 

etkilediğinden bu konuda daha kapalı oldukları söylenebilir.  

Son atölye katılımcıların toplumsal cinsiyet kavramını kendi cümleleriyle 

açıkladıkları, özel ve sosyal yaşantıdaki cinsiyet eşitliğini sorguladıkları ve yaratıcı drama 

atölyeleri üzerine düşüncelerini ifade ettikleri değerlendirme atölyesidir.   

Katılımcılar gender-starlarını düşünüp yazdıkları etkinlikte, dershanedeki erkek 

matematik öğretmenini, lisedeki kadın edebiyat öğretmenini, lisedeki kadın müzik 

öğretmenini, Nil Karaibrahimgil’i, kuzenini, Marilyn Monroe’yu, Alparslan Türkeş’i, 

Sırrı Süreyya Önder’i, Cem Adrian’ı, annesini, Nelson Mandela’yı, teyzesini yazmıştır.  

Örnek alınan kişiler kategorize edildiğinde okuldaki öğretmenlerin, aile ve 

akrabaların, politikacıların ve şarkıcıların ön plana çıktığı görülmektedir. Okul yaşamında 



80 

öğrencileriyle sıkça vakit geçiren öğretmenler, öğrencileri tarafından örnek alınmaktadır. 

Katılımcıların verdiği yanıtlardan aile ve akrabalar kadar -belki de daha fazla- 

öğretmenlerin öğrenciler üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

 Örnek alınan şarkıcılar, toplumsal duyarlılıklarından, özgürlükçü ve barışçıl 

yanlarından ve güçlü olmalarından dolayı seçilmişlerdir. Politikacılardan Sırrı Süreyya 

Önder iyi siyaset yaptığı ve sanatla ilgilendiği için, Nelson Mandela ırkçılığa karşı kalkan 

olduğu ve ezilenlerin yoldaşı olduğu için, Alpaslan Türkeş davasının peşinden gittiği ve 

önderlik ettiği için tercih edilmiştir. Katılımcıların ideali olan ve ideallerinin peşinden 

giden kişileri örnek aldıkları söylenebilir.  

Katılımcılar atölyelere başlamadan önce, atölye sürecinde ve atölyelerin bitiminde 

neler düşündüklerini belirtmişlerdir. Kolay ve eğlenceli bir ders olacağını düşünüp dersi 

seçen katılımcılar, süreç içinde oyun ve doğaçlamalardan etkilendiklerini ve yaratıcı 

dramanın eğlendirirken öğrettiğini düşündüklerini sonrasında ise yaratıcı dramaya 

meslekleri ile ilgili olduğu için devam etmek istediklerini yazmışlardır. Ayrıca kendinin 

farkında olmadığını, tek taraflı düşünce yapısına sahip olduğunu, kadın sorunlarını hiç 

düşünmediğini söyleyen katılımcılar, süreç içinde kadın sorunlarını düşünmeye 

başladıklarını ve çevrelerindeki insanlarla toplumsal cinsiyet hakkında konuştuklarını, 

çok boyutlu düşünmeye geçtiklerini, sonrasında ise olaylara karşı duyarlı olacaklarını 

kendilerini ve başkalarını fark ettiklerini, toplumsal cinsiyete karşı farkındalık 

geliştirdiklerini ve eşitlikçi bir bakış açısına sahip olduklarını ifade etmişlerdir.  

Katılımcı düşünceleri sürecin katılımcılarda iki boyutlu etki bıraktığını 

göstermektedir. İlk olarak yaratıcı drama alanını tanıma fırsatı bulmuşlar, bir konuyu 

eğlenerek ve keşfederek de öğrenebileceklerini ve yaratıcı dramayı sosyal hizmet 

alanında sahada uygulayabileceklerini fark etmişlerdir. İkinci olarak kendilerini tanıma, 

toplumsal cinsiyet farkındalığı ve konu üzerine düşünüp eşitlikçi bakış açısı geliştirme 

açısından atölyelerin katılımcılara yarar sağladığı belirlenmiştir.  
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BÖLÜM 4 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

4.1. Sonuç 

Bu araştırmada Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin yaratıcı 

drama yöntemiyle gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet çalışmaları sonrasındaki toplumsal 

cinsiyet farkındalığına yönelik değişimi incelenmiştir. 

Bu bağlamda araştırmada toplumsal cinsiyet farkındalığına yönelik değişimi 

incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel veriler “Demografik 

Bilgi Formu”, “Yarı Yapılandırılmış Odak Grup Görüşme Soruları”, “Öğrenci 

Günlükleri” yardımıyla elde edilmiştir. Nitel veriler betimsel analiz tekniği ile 

çözümlenmiş ve öğrencilerin görüşleri temalarla birlikte üzerinde herhangi bir değişiklik 

yapılmadan aktarılmış ve yorumlanmıştır.  

Araştırmada katılımcıların nitel veri toplama araçlarından “Yarı Yapılandırılmış 

Odak Grup Görüşme Soruları” na verdikleri yanıtlar, katılımcılarda toplumsal cinsiyet 

farkındalığına yönelik bir değişim olduğunu göstermektedir. Katılımcıların kendilerinde 

ve gündelik yaşantı içinde, ailede, okulda, kitle iletişim araçlarında toplumsal cinsiyeti 

vurgulayan söylemleri ve göstergeleri belirleme konusunda açık oldukları görülmektedir. 

Öğrenci görüşleri, yaratıcı drama yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen 

oturumlara öğrencilerin istekli katıldıklarını, derse yoğunlaştıklarını, rol oynama ve 

doğaçlamanın yer aldığı canlandırma aşaması ile derinlemesine bir öğrenme 

yaşadıklarını, oyunların konuya yönelik ilgilerini arttırdığını ve böylece toplumsal 

cinsiyet temasını idrak etmek için motive olduklarını, kadın sorunları ile ilgili düşünmeye 

başladıklarını ve mezun olduktan sonra kadın sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak 

istediklerini göstermektedir.  
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Araştırmacı süreci yakından takip edebilmek ve öz değerlendirmeyi canlı 

tutabilmek için öğrencilere günlük tutturmuştur. Fakat öğrenci günlüklerinin düzenli 

olarak yazılmaması yeterli veri alınamamasına neden olmuştur. Az sayıda öğrencinin 

yazdığı öğrenci günlüklerinde katılımcılar, cinsiyet rolleri üzerine ailelerinde, okulda, 

sosyal yaşantılarında konuştuklarını, tartıştıklarını ifade etmişlerdir. Kendilerinde fark 

ettikleri cinsiyetçi söylemlerin yanı sıra gündelik yaşantılarında karşılaştıkları toplumsal 

cinsiyet söylemlerine yönelik ifadeleri belirlemişlerdir.   

Yaratıcı drama yönteminin uygulandığı grup, deneyimledikleri atölyeler 

sonrasında sosyal ilişkilerinin olumlu yönde geliştiğini, karşı cinsle daha rahat iletişim 

kurduklarını ve kadın erkek diye ayırmadıklarını, grupta kendilerini rahat hissettiklerini, 

özgüvenlerinin geliştiğini, bedenlerini, mimiklerini, jestlerini daha iyi kullandıklarını, 

kendilerini hem bedensel hem de sözel olarak daha iyi ifade edebildiklerini, canlandırma 

süreçlerinin yaratıcılıklarının gelişimine katkı sağladığını belirtmiştir.  

Araştırmada, yaşantıya dayalı bir öğrenme süreci deneyimleyen öğrenciler, düz 

anlatımla toplumsal cinsiyet konusunun işlenmesinin ya da bir seminerde bu konuda 

sunum yapılmasının yeterince ilgilerini çekmediğini; fakat canlandırma etkinliklerinde 

“Sosyal Hizmet Uzmanı” olarak kadın sorunları üzerine araştırma yapmanın, tartışmanın, 

çözüm üretmenin kendilerini sahada çalışan alan uzmanı olarak hissettirdiğini ve 

doğrudan konuya odaklandıklarını söylemişlerdir.  

Kadın öğrenciler oyunlar ve canlandırmalar aracılığı ile kadın ve erkek olma 

üzerine düşündüklerini, toplumsal cinsiyet penceresinden erkekleri suçladıklarını; fakat 

suçlunun erkek değil toplumsal cinsiyet algısı olduğunu fark ettiklerini ve artık erkeklere 

daha az öfkelendiklerini belirtmişlerdir.  

Katılımcılar süreçte kendilerindeki cinsiyetçi yaklaşımı fark ettiklerini, 

hemcinslerini ve karşı cinsi yargılayarak ötekileştirdiklerini, zihinlerinde yer etmiş 

kalıpyargıları kırmak istediklerini ve yaşantıladıkları uygulamanın yaşamlarına devam 

ettikleri süre içinde katkı sağlayacağını söylemişlerdir.  

Yaratıcı drama yöntemi toplumsal cinsiyet çalışmalarında kullanılabilecek etkili 

bir yöntemdir. Sınıf içinde ya da seminer salonlarında oturarak pasif olarak dinlemeye 

alışık olan öğrencilerin dikkatini çekmek ve odakta kalmalarını sağlamak gün geçtikçe 
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zorlaşmaktadır. Aynı zamanda Sosyal Hizmet Bölümü’nde yapılan vaka örneklerine 

yönelik danışan ve müracaatçının olduğu “role play (rol oynama)” çalışmaları kalabalık 

sınıflarda öğrencilerin kendini geri çekmesine ve süreci deneyimlemesine engel olmakta 

ve kaygılanmalarına sebep olmaktadır; çünkü katılımcılar hiçbir hazırlık olmadan rol 

oynamaya davet edilmektedirler. Bu bağlamda yaratıcı drama yöntemi içselleştirmek, 

özgürce ifade etmek ve uygulayarak aktif öğrenme için önemli bir fırsat olarak 

görülebilir.  

4.2. Öneriler 

Araştırmada gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet çalışmalarında yaratıcı drama 

yöntem olarak kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak 

hazırlanan öneriler aşağıda yer almaktadır.  

1. Toplumsal cinsiyet alanında yapılan çalışmalarda seminer ve sunumlarla 

anlatmanın yanı sıra yaratıcı drama ve diğer anlatım yöntemlerinin etkileri 

karşılaştırılarak Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin bu alandaki öğrenme 

düzeyleri arasındaki farklar araştırılmalıdır.  

2. Sosyal hizmet alanında görev alan ve bu alanda toplumsal cinsiyet çalışmaları 

yapan eğitmenlerin yaratıcı drama yöntemine ilişkin düşünceleri araştırılmalıdır.  

3. Sosyal hizmet alanında yapılan toplumsal cinsiyet temelli saha çalışmalarında, 

toplumsal cinsiyet farkındalığında değişim yaratmak için yaratıcı drama 

uygulamaları önerilmektedir.  

4. Sosyal hizmet alanında yapılan toplumsal cinsiyet çalışmalarında hedef grup 

olarak kadınların yanı sıra özellikle erkeklerle çalışma yapılması önerilmektedir.  

5. Toplum ve birey arasında köprü olan sosyal hizmet alanının, toplumda sağlıklı 

bireyler yetiştirmeyi amaçlayan yaratıcı drama alanı ile işbirliği içinde çalışmalar 

yapması önerilmektedir.  
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6. Yaratıcı drama alanının eğitimde kullanılmasının yanı sıra,sosyal hizmet 

disiplininin hedefindeki bireylerle - sözgelimi yaşlılar, dezavantajlı gruplar, 

hapishanedeki tutuklular ve onların çocukları, kadın sığınma evlerindeki kadınlar, 

kimsesiz çocuklar…vb. gibi- yapılacak çalışmalarda kullanılması önerilmektedir.  

7. Toplumsal cinsiyete ilişkin kalıpların ilk olarak ailede öğrenilmeye başladığı 

düşünüldüğünde, anaokulundan başlayarak üniversite eğitimi sona erene kadar 

konunun, tüm eğitim öğretim süreçlerinde yaratıcı drama yöntemi ile ele alınması 

önerilmektedir.  

8.  Araştırmada kullanılan öğrenci günlükleri, öğrencilerin kendilerini ifade 

etmelerinde, öz değerlendirme yapabilmelerinde,  öğrenme süreçlerini takip 

etmekte etkili bir araç olarak kullanılmalıdır. Fakat nitelikli veri elde edebilmek 

için öğrenci günlüklerinin her atölye sonunda öğrenciler tarafından sınıfta 

yazılması önerilmektedir; çünkü öğrenciler günlüklerini günü gününe yazmayı 

ihmal etmektedirler. Bu durum öğrencilerin süreçte yaşadıkları duygu ve 

düşüncelerini aktarmalarını engellemektedir. 

9. Bu çalışma, araştırdığı toplumsal cinsiyet alanı ve önerdiği yaratıcı drama 

yöntemi kullanılarak yapılacak uzun soluklu, geniş katılımlı saha çalışmaları için 

bir model olarak algılanmalı ve disiplinlerarası çalışma içeriğinde 

geliştirilmelidir. 

10. Toplumsal cinsiyet kavramının yaratıcı drama disiplini içinde nasıl işlendiği 

araştırılmalıdır.  

  



85 

KAYNAKÇA 

 

 Adıgüzel, Ö. (2017). Eğitimde Yaratıcı Drama(10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 

Adıgüzel, Ö. (2015). Eğitimde Yaratıcı Drama (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi 

Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları. Yaratıcı Drama 

Dergisi, 1 (1), 17-30 

Akhun, İ. (2000). Kız Çocuklarının Mesleki Eğitime ve İstihdama Yönelimleri. Ankara: Cem 

Ofset. 

Akış Roney, S. (2011). Bilimsel Araştırma Nedir? Ö. Tütüncü (Ed.).  Anatolia: Turizm 

Araştırmaları Dergisi, 22 (2), 211-215. 

Aktaş, G. (2012). Kadınların Özel Kimliklerini İnşa Etme Sürecinde Aile İçi Kültürel 

Söylemler: Genç Kızlar Üzerine Bir Araştırma. The Journal of Academic Social 

Sience Studies, 5(8), 21-35. 

Altınova, H.H. (2009). Yaratıcı Drama Yönteminin Kadınların Özsaygı Düzeyine Ve 

Toplumsal Cinsiyet Bilincine Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Ankara 

Üniversitesi, Ankara. 

Altınova, H.H., Adıgüzel, Ö. (2014). Yaratıcı Drama Yönteminin Kadınların Cinsiyet Rolü 

Bilincine Etkililiği. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 25, 35-60.  

Altınova, H.H. ve Adıgüzel, Ö. (2013). Yaratıcı Drama Yöntemiyle Verilen Toplumsal 

Cinsiyet Eğitimi Programının Değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 8(16),15-

32. 

Angutyus. (2015, Mart). Korkuyorum. OT Dergisi, 25, 8. 

Ataseven, F. (1991). Teknolojik Gelişme Kitle İletişim Araçları ve Okul. Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 8(6), 87-109. 

Barker, R. L. (1999). The Social Work Dictionary, (Fourth Edition). Washington DC: NASW 

Press. 

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs: Printice- Hall, Inc.  

Bashin,K. (2003). Toplumsal Cinsiyet ve Bize Yüklenen Roller (K. Ay, Çev.).Kadınlarla 

Dayanışma Vakfı - KADAV. 

Baştak,G. ve Altınova, H.H. (2015). Lise Öğrencilerinde Yaratıcı Drama Yöntemiyle Siber 

Zorbalık Hakkında Duyarlılık Oluşturma. Yaratıcı Drama Dergisi, 10(1), 91-102. 

Bayraktar, R, ve Dağ, İ. (1993). Annenin Çalışması Durumunun Çocuğun Cinsiyet 

Özelliklerine İlişkin Kalıp Yargılarının Gelişimi Üzerindeki Rolü. VII. Ulusal 

Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları (s. 65-76). Ankara: Meteksan. 



86 

Beauvoiur, S. (1993). İkinci Cins. İstanbul: Payel. 

Best, D. ve Williams, J.E. (1993). A cross-cultural viewpoint. In A.E. Beal ve R.J. Sternberg 

(Eds.). The psychology of gender. (s. 215-248). New York: Guilford Press.   

Butler, J. (2008). Cinsiyet Belası Feminizm Ve Kimliğin Altüst Edilmesi. İstanbul: Metis. 

Buz, S. (2009). Feminist Sosyal Hizmet Uygulaması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 20 (1), 53-

64 

Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, İstatistik Araştırma 

Deseni, SPP Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem Akademi. 

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün Ö.E., Karadeniz,Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel 

Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. 

Child, G. (2001). Kendini Yaratan İnsan (İnsanın Çağlar Boyu Gelişimi). İstanbul: Varlık 

Yayınları.  

Çokluk, Ö.,Yılmaz, K., ve Oğuz, E. (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak grup 

Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4 (1), 95-107.  

Dökmen, Z. (1991). Bem Cinsiyet Rolü Envanteri'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Dil 

Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 35(1), 81-89. 

Dökmen, Z. (2006). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul: Sistem 

Yayıncılık. 

Durkin, K. (1996). Developmental social psychology: From infancy to old age. Cambridge 

Massachusetts: Blackwell. 

Eker, C. ve Coşkun, İ. (2012). Ders Günlüğü Yazmanın İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal 

Bilgiler Dersi Akademik Başarısına Etkisi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi,Güz (29),111-120. 

Erbil, P. (2009). Kibele’den Pandora’ya Kadının Tarihsel Yenilgisi. Ankara: Arkadaş 

Yayınevi. 

Erdoğan, A. (2014). Kadınlık Durumu. Bayan Yanı. Mart,29. İstanbul. 

Ertürk, Y. (1996). Alternatif Kalkınma Stratejileri: Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Eşitlik. 

ODTÜ Geliştirme Dergisi, 2 (1-2), 341-356. 

Esen, Y. (2015). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eğitim. Bolu: Kemal Matbaacılık. 

Fast, I. (1993). Aspects of early gender development: A psychodynamic perspective. In A.E. 

Beal ve R.J. Sternberg (Eds.). The Psychology of gender. (s.173-193). New York: 

Guildford Press. 

Freud, S. (1997). Cinsellik Üzerine Üç Deneme (S. Budak, Çev.). Ankara: Öteki.  

Freud, S. (1991). Düşlerin Yorumu 1-2 (E. Kapkın, Çev.).  İstanbul: Payel Yayınları.  



87 

Freud, S. (1969). Anatomy is destiny. In B. Roszak ve T. Roszak (Ed.). Readings in sexual 

myhology and liberation of women. (s.19-29). New York: Harper Colophon Books.  

Glesne, C. (2011). Nitel Araştırmaya Giriş. A.Ersoy ve P.Yalçınoğlu (Ed.). Ankara: Anı 

Yayıncılık. 

Golombok, S. ve Fivush, R. (1996). Gender development. Cambridge: Cambridge University 

Press.  

Grove, S. K. ve  Burns. (2005). The practice of nursing research: Conduct, critique & 

utilization. St. Louis Mo.: Elsevier/Saunders. 

Gök Akgül, F. (2013). Evli Kadın ve erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili 

Algılarının Aile İşlevlerine Yansıması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 

Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

Güçlü, S. (2012). Feminist Metodoloji Tartışmaları. Mediterranean Journal of Humanities 

2(1), 107-120. 

Gündoğdu, N., Özdemir, B., ve Temiz, S. (1997).  Günümüz Türk karikatüründe kadına 

yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi). Ankara 

Üniversitesi, Ankara. 

Gürey, B. (2013). Yaratıcı Drama ile Dans Devinim Becerisi ve Beden Farkındalığının 

Geliştirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 8(15), 1-27. 

Güvenç, H. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Ev Çalışmalarına İlişkin Yansıtmaları.  

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İzmir: Ege Üniversitesi. 

Helvacıoğlu, F. (1996). Ders kitaplarında cinsiyetçilik 1928-1995. İstanbul: Kaynak 

Yayınları.   

Honens, G. ve Willerdings, R. (1992). Praxisbuch feministische Theaterpädagogik. 

Frankfurt:Brandes & Apsel.  

İmamoğlu,E.O. ve Yasak-Gültekin, Y. (1993). Gazetelerde kadın ve erkeğin temsil edilişi. 

Türk Psikoloji Dergisi, 8 (29), 23-30.  v 

İnal, K. (2005). Çocuklara Derin Program: Gizli Müfredat. Evrensel Kültür Dergisi. (07 03, 

2017 tarihinde http://bianet.org/yazar/kemal-inal?sec=bianet adresinden alındı) 

Kalaycı, N. (2015). Toplumcal Cinsiyet eşitliği Açısından Bir Çizgi Film Çözümlemesi: 

Pepee. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40 (177), 243-270.   

Kaylı, D. (2016). Türkiye’de Sosyal Hizmetin Toplumsal Cinsiyet İle İlişkisi. The Journal of 

Academic Social Sience Studies, 45, 135-142. 

Keçeli, F. (2016). Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bir Yaratıcı Drama Atölyesi Bile Şiddet 

Üretebilir mi? İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi, 2(2),55-69.  



88 

Kitzinger, J. (1995). Qualitative Research: Introducing Focus Groups. British Medical 

Journal, 311, 299-302. 

Krueger, R.A. (1994). Focus Groups: A Practical Guide For Applied research. London: 

SAGE. 

Kunda, Z. (1999). Social Cognition: Making Sense Of People. Cambridge, MA US: MIT 

Press. 

Kuzgun, Y. ve Sevim, S.A. (2004). Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim 

Arasındaki İlişki. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 14-27. 

Lips, H.M. (2001). Sex and Gender: An inroduction. (4. Basım). Mountaion View, California 

Mayfield Publishing Company.  

Martins, G. (2003).  Wörterbuch der Theaterpädagogik. G. Koch ve M. Streisand (Ed.). 

Feministische Theaterpädagogik.Berlin: Millow-Verlag. 

Mies, M. (1995). “Feminist Araştırmalar için Bir Metodolojiye Doğru” ( A.Durakbaşa, Çev.), 

A. İlyasoğlu, S. Çakır, N. Akgökçe (Ed.). Farklı Feminizmler Açısından Kadın 

Araştırmalarında Yöntem, 48-67.İstanbul: Sel Yayıncılık., 

Milburn, S.S., Carney D.R. ve Ramirez, A.M. (2001). Even in modern media, the picture ist 

still the same: A content analysis of clipart images. Sex Roles, 44 (5/6), 277-294.  

Moccia, P. (Ed.) (2007). The State of the Worlds Children . New York: UNICEF. 

Mühlen Achs, G. (1998). Geschlecht bewußt gemacht: Körpersprachliche Inszenierungen- 

ein Bilder -und Arbeitsbuch. München: Frauenoffensive. 

Oakley, A. (2015). Sex, Gender and Society. London: Routledge. 

Okvuran, A. (1993). Yaratıcı Dramanın Kullanılabileceği Alanlar. Kültür Gençlik 

Dergisi(21-22), 60. 

Oskamp, S., Kaufmann, K. ve Wolterbeek, L.A. (1996). Gender role portrayals in preschool 

picture books. Journal of Social Behavior and Personality, 11(5), 27-40.   

Özen, Z. ve Metinnam, İ. (2016). Kadın Eğitmenlerin Gözünden Çağdaş Drama Derneği ve 

Kadın Sorunu. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 33-44. 

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluaiton methods (3rd Ed.). Thousand 

Oaks,CA:Sage.  

Sacks, K. (1983). Appendix Three Engels Revisited: Women, The Organization Of  

Production And Private Property. In Rayna Reiter, ed., Toward an Anthroplogy of 

Women, 211-234. 

Sakallı-Uğurlu, N. (2002). Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik 

Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17 (49),47-58. 



89 

San, İ. (1990). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 23 

(2), 573-582. 

San, İ. (2006a). Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştiren Bir Disiplin: 

Eğitsel Yaratıcı Drama. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama 1985-1998 Yazılar (s. 

342-364). Ankara: Naturel Yayıncılık. 

San, İ. (2006b). Yaratıcı Dramanın Eğitsel Boyutları. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama 

1985-1998 Yazılar (s. 113-120). Ankara: Naturel Yayıncılık. 

Sapancalı, F. (2005). Avrupa Birliği’nde Sosyal Dışlanma Sorunu ve Mücadele Yöntemleri. 

Çalışma ve Toplum, 3, 51-106. 

Sayılan, F. (2012). Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Olanaklar ve Sınırlar. Ankara: Dipnot. 

Sayın, U. (2007). Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynler ile Normal Gelişim Gösteren 

Çocuğa Sahip Ebeveynlerin 7-15 Yaş Arası Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet 

Rollerine Yaklaşım ve Görüşlerinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

Sheafor, B.W. ve Horejsi, C.R. (2002). Techniques and Guidelines for Social Work Practice, 

(6 Ed.). AB Publication, Boston.  

Spence, J. (1985). Gender identity and its implications fort he concepts of maskulinity and 

femininity. In T.B. Sonderegger (Ed.). Psychology and gender. Nebraska Symposium 

on Motivation (s. 59-95). Lincoln and London: University of Nebraska Press. 

Suler, J. (1995). Using Interviews in Research. 07 15, 2017 tarihinde  

http://www.rider.edu/~suler/interviews.html adresinden alındı 

Şahin, F. (2011). Sosyal Hizmet Nedir? Sosyal Hizmet Uzmanları Web Sitesi. Kasım 25, 2014 

tarihinde http://www.sosyalhizmetuzmani.org/shizmetnedirnedegildir.htm# 

adresinden alındı 

Şirvanlı-Özen, D.ve Bayraktar, R. (1993). Annenin Çalışma Durumunun Çocuğun Cinsiyet 

Özelliklerine İlişkin Kalıpyargılarının Gelişimi Üzerindeki Rolü. R. Bayraktar ve İ. 

Dağ (Eds.). VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları (s. 65-76). Ankara: 

Meteksan.   

Tan, M. (1979). Kadın: Ekonomik Yaşamı ve Eğitimi. Ankara: Türkiye İş Bankası. 

Tunç, A. (2007). Ergenlerin Olumsuz Beden İmgelerine Yönelik Geliştirilen Bilişsel-

Davranışçı ve Değiştirilmiş Sanat Terapisi Programlarının Etkinliklerinin 

Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. 

Uslu, H. (2009). Altıncı ve yedinci sınıf Fen ve Matematik Derslerinde Günlüklerin 

Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. 



90 

Uyanıksoy, E. (2007, Nisan). Viola Spolin'in Tiyatro Anlayışı ve Dramayı Kullanımı. 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Ankara Üniversitesi, Ankara. 

Vatandaş, C. (2007). Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. Sosyoloji 

Konferansları Dergisi (35), 29 - 56. 

Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: 

Seçkin Yayıncılık. 

Yılmaz, K. ve Oğuz, E. (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. 

Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 4(1), 95-107 

Yanbastı, G. (1996). Kişilik Kuramları. Ege Üniversitesi Yayınları No.53. İzmir: Ege 

Üniversitesi Basımevi. 

Yeşilyaprak, B. (1993). Kişilik Gelişiminde Ailesel Faktörlerin Etkisine İlişkin Bir 

Araştırma. Aile ve Toplum Dergisi, 1(3) ,3-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 

  



92 

EK 1. 

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DEMOGRAFİK BİLGİ 

FORMU 

Form no:… 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu bilgi formu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet 

Bölümünde yapılmakta olan bir çalışma için hazırlanmıştır.  Bilgi formu için vereceğiniz 

tüm bilgiler gizli tutulacaktır. Bu nedenle soruları cevaplarken içten olmanızı diliyorum. 

Katılımınız ve gösterdiğiniz duyarlılığınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Lütfen 

adınızı soyadınızı yazmayınız. 

Bahar Gürey 

Bilgi Formu 

1. Kaç yaşındasınız?....... 

2. Cinsiyetiniz Kadın (  )  Erkek (  ) 

3. Sınıf ......... 

4. En uzun yaşadığınız yerleşim yerini belirtiniz? 

1. (  ) Köy  

2. (  ) İlçe 

3. (  ) İl______________(Açık yazınız) 

4. (  ) Metropol (Ankara, İstanbul, İzmir) ( ) 

5. Yurtdışı……………………………………..(belirtiniz) 

5. En son mezun olduğunuz okulu belirtiniz? 

1. (  ) Lise 

2. (  ) Anadolu, Süper, Fen Lisesi 

3. (  ) Özel Lise/Kolej 

4. (  )Meslek Lisesi 

5. (  ) İmam Hatip Lisesi 

6. Diğer (lütfen açık yazınız)………………………………… 
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6. Annenizin öğrenim durumu nedir? 

1. (  ) Okuryazar değil 

2. (  ) Okuryazar 

3. (  ) İlkokul ( )  

4. (  ) Ortaokul ( ) 

5. (  ) Lise ve dengi ( )  

6. (  ) Meslek Yüksek Okulu ( )  

7. (  ) Fakülte 

8. (  )Lisansüstü 

9. Diğer……………………………… 

7. Annenizin mesleği nedir? 

1. (  ) Ev Kadını 

2. (  ) İşçi 

3. (  ) Memur 

4. (  ) Esnaf 

5. (  ) Gündelik işler 

6. (  ) Emekli  

7. Diğer ……………………… 

8. Babanızın öğrenim durumu? 

1. (  ) Okuryazar değil 

2. (  ) Okuryazar 

3. (  ) İlkokul 

4. (  ) Ortaokul  

5. (  ) Lise ve dengi 

6. (  ) Meslek Yüksek Okulu 

7. (  ) Fakülte 

8. (  ) Lisansüstü 

9. Diğer ……………………………………… 
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9. Babanızın mesleği nedir? 

1. ( ) İşi Yok 

2. (  ) İşçi 

3. (  ) Memur 

4. (  ) Esnaf 

5. (  ) Gündelik işler 

6. (  ) Emekli 

7. Diğer ……………………… 

10. Ailenizin ortalama aylık geliri ne kadardır? 

…………………..TL 

11. Yaşam tarzınıza göre kendinizi hangi sosyal sınıfta ait hissediyorsunuz? 

1. (  ) Üst sınıf  

2. (  ) Ortanın üstü 

3. (  ) Orta sınıf 

4. (  ) Ortanın altı  

5. (  ) Alt sınıf 

12. Sosyal Hizmet bölümünü seçmenizde etkili olan durumlar nelerdir? (En fazla 

etkili olan üç seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

1. (  ) Aile isteğiyle  

2. (  ) Puanım bu bölüme uygun olduğu için 

3. (  ) İş imkânlarının diğer bölümlere nazaran daha fazla olduğunu düşündüğüm 

için 

4. (  ) Kitle iletişim araçlarının etkisi ve mesleğin geçerliliği ya da 

popülerliğinden etkilenerek  

5. (  ) Mesleğin sağladığı yüksek sosyal statü ve saygınlık için  

6. (  ) Diğer mesleklere nazaran maddi getirisinin yüksek olacağını düşündüğüm 

için 

7. (  ) Bilinçli olarak mesleğe duyduğum ilgiden ötürü  

8. Kadına daha uygun olarak gördüğüm için 

9. Erkeğe daha uygun olarak gördüğüm için 

10. Diğer…………………………………………………………………………… 
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EK2. 

ODAK GRUP GÖRÜŞME SORULARI I 

Sevgili Arkadaşlar, 

Bu odak grup görüşmesi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal 

Hizmet Bölümünde yapılmakta olan bir çalışma için gerçekleştirilmektedir. Yapılan 

kayıtta yer alan tüm konuşmalar gizli tutulacaktır. Bu nedenle soruları cevaplarken içten 

olmanızı diliyorum. Katılımınız ve gösterdiğiniz duyarlılığınız için şimdiden çok 

teşekkür ederim.  

1. Gündemde olan kadına yönelik şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu 

şiddet neden gerçekleşiyor? 

2. Sizin aldığınız tedbirler var mı? Varsa ne gibi tedbirler alıyorsunuz? 

3. Kendinizi kadın / erkek olarak nasıl görüyorsunuz? 

4. Kadın / Erkek olmanın olumlu yönleri (avantajları) sizce nelerdir? 

5. Kadın/ Erkek olmanın olumsuz yönleri (dezavantajları) sizce nelerdir? 

6. Kadın erkek eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz? 

7. Bu yaşananları geleceğin  “Sosyal Hizmet Uzmanı” adayı olarak mesleğiniz 

açısından değerlendirirken bakış açınızda ne gibi farklılıklar olduğunu 

düşünüyorsunuz?  
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ODAK GRUP GÖRÜŞME SORULARI II 

Sevgili Arkadaşlar, 

Bu odak grup görüşmesi, ilk odak görüşmesinde olduğu gibi Ankara Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü’nde yapılmakta olan bir çalışma için 

gerçekleştirilmektedir. Yapılan kayıtta yer alan tüm konuşmalar gizli tutulacaktır. Bu 

nedenle soruları cevaplarken içten olmanızı diliyorum. Katılımınız ve gösterdiğiniz 

duyarlılığınız için şimdiden çok teşekkür ederim.  

1. İlk görüşmemizde şu konulara (….)  değinmiştiniz. Peki, bugün bu konuları 

yeniden konuştuğumuzda düşüncelerinizde farklılık olduğunu düşünüyor 

musunuz? (Yanıtınız evet ise)  Ne gibi farklılıklar olduğunu anlatır mısınız? 

2. Bugün, kadın/erkek olmakla ilgili farklı düşünüyor musunuz? 

3. Atölyede ele aldığımız konuları atölye dışında çevrenizdeki insanlarla 

(Arkadaş, aile, öğretmen, sevgili…vb. gibi) paylaştınız mı ya da tartıştınız mı? 

Konuya ilişkin atölye sonrası neler anlattınız? 

4. Geleceğin “Sosyal Hizmet Uzmanı” adayı olarak yapılan atölyeler sonrasında 

mesleki açıdan farklı duyarlılıklar kazandınız mı? Bu duyarlılıkların özel ve 

mesleki yaşantınızdaki izdüşümleri nelerdir? 

5. Yaratıcı Drama yöntemi ile gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet eşitliği 

konusundaki atölyelere yönelik düşünceleriniz nelerdir? 
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EK 3. 

ÖĞRENCİ GÜNLÜKLERİNDE YER ALAN SORULAR 

Bugünkü atölye sürecinde kadın/erkek rolleri  açısından olumlu ya da olumsuz 

neleri fark ettiniz? 

1. Kendinizde....…….. 

 

2. Gündelik yaşantınızda (Sosyal yaşantınızda diğer insanlarla)………… 
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EK 4. 

UYGULAMA PLANLARI 

I.OTURUM 

Konu: Tanışma 

Tarih: 27.02.2015 

Grup: Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. Sınıf Öğrencileri (4 erkek, 9 kız) 

Mekân: 107 no’lu sınıf 

Süre: 90’+90’ 

Yöntem/ Teknik(ler): Doğaçlama, rol oynama, anlatı tekniği 

Araç- gereç: Katılımcı sayısı kadar ağaçtan düşmüş yaprak, A4 kâğıdı, yapışkanlı kâğıt, 

katılımcı sayısı kadar tükenmez kalem, tahta kalemi, yaratıcı drama tanımının olduğu 

kâğıtlar.  

Kazanımlar: 

 Grup üyelerinin ismini bilir. 

 Grupla birlikte hareket eder. 

 Gruba uyum sağlar. 

 Grup üyeleri ile etkileşime geçer.  

 Yaratıcı Drama hakkındaki düşüncelerini söyler. 

 Yaratıcı Drama tanımını bilir.  

Süreç: 

A-Hazırlık – Isınma 

Katılımcılar atölye başlamadan önce demografik bilgi formunu doldururlar.  

Lider her bir öğrencinin yakasına adının yazılı olduğu bir yaprak yapıştırır. 

Katılımcılar çember olur. Adlarını ve daha önce yaratıcı drama eğitimi alıp almadıklarını 

söyleyerek kısaca kendilerini tanıtırlar. 

1. Etkinlik  

Katılımcılar yaratıcı drama kelimelerinin harflerini, akrostiş şiir yazar gibi alt alta 

yazarlar ve her bir harfin yaratıcı dramayı düşündüklerinde çağrıştırdığı kelimeyi o harfin 

karşısına yazarlar. Ardından yazdıklarını sırayla okuyup tahtaya yapıştırırlar.  
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2. Etkinlik  

Mekânı algılama: Katılımcılar mekânda serbest dolaşır. Liderin yönergesiyle 

içinde bulundukları mekânı algılamaya çalışırlar. Her şeyi ilk defa görüyorlarmış ve 

keşfediyorlarmış gibi bakarlar. Diğerleri ile değil, yalnızca kendileriyle ilgilenirler. 

3.Etkinlik 

Liderin yönergesiyle katılımcılar mekânda bir yere odaklanarak yürür ve o yere 

vardıklarında hemen yönlerini değiştirirler.     

 İlk aşamada karşılaştıkları kişi ile göz göze gelirler.  

 İkinci aşamada göz göze geldikleri kişiyle merhabalaşırlar (Baş eğerek ya da 

gülümseyerek.). 

 Üçüncü aşamada karşılaştıkları kişiyle göz göze gelir merhabalaşır ve 

merhabalaşmayı simgeleyen bedensel bir temasta bulunurlar. (Tokalaşma, 

sarılma, öpüşme, el çakma… vb. gibi) 

 Dördüncü aşamada hem sözel hem bedensel olarak merhabalaşırlar. 

 Beşinci aşamada karşılaştıkları kişiyle zıplarlar 

 Altıncı aşamada karşılaştıkları kişi ile düşerler.   

4.Etkinlik  

Katılımcılar çember olur.  Liderin yönergesiyle isimlerinin baş harfiyle başlayan 

yeni bir soyadı bulurlar. Buldukları bu soyadı bir hareketle söylerler. Katılımcılar sırayla 

adlarını ve yeni soyadlarını söyleyip hareketlerini yaparlar. Çemberdeki diğer katılımcılar 

da her ad ve soyadı, söylendikten sonra hareketiyle birlikte tekrar ederler. Herkes 

kendinden öncekilerin adını ve soyadını söyleyerek hareketlerini yapar. Ardından kendi 

adlarını, soyadlarını söyler ve hareketlerini yaparlar. Çemberdeki herkes sırayla adları ve 

soyadları sayar. Son kalan katılımcı tüm grubun adını ve soyadını söylemiş olur.  

B-Canlandırma 

5.Etkinlik: 

Bir önceki etkinliğin devamı olan bu etkinlikte katılımcılar, dörderli gruplara 

ayrılır. Her grup üyesi kendi grubuna hareketini öğretir. Gruplar kendi içinde birbirlerinin 

hareketlerini tam olarak öğrendiklerinden emin olduktan sonra her grup, kendi 

performansını sergiler. Lider gruplara bazı hareketlerin yavaş, bazı hareketlerin hızlı, bazı 

hareketlerin normal tempoda yapılmasını söyler. Ayrıca başlangıç pozisyonlarını ayarlar. 

1. Grup devinime başlamadan önce sırtları dönük, 2. Grup mekânın farklı yerlerinde, 3. 
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Grup farklı seviyelerde, 4. Grup kanon yaparak performansını sergilerken hareket serisini 

üç kez tekrar eder. Bu esnada lider her grup için rastgele bir şarkı açar. 

Ara Değerlendirme  

Lider, “etkinlik hakkında paylaşmak istedikleri bir şey var mı?” diye sorar. 

Katılımcılar, etkinliğin böyle bir sonu olacağını beklemediklerini söylerler. Lider, 

etkinlik eşliğinde isimleri öğrenmenin yanı sıra belirledikleri hareketlerle basit bir dans 

koreografisi oluşturduklarını söyler.  Ara verilir.  

-ARA- 

6. Etkinlik  

Katılımcılar isimlerinin baş harflerinden yola çıkarak iki yeni kelime oluştururlar 

ve bu iki kelime üzerinden bir hikâye yazarlar. Yazdıkları hikâyeleri anlatı tekniği ile 

canlandırırlar.  Anlatı tekniğinde “anlatıcı, bir öyküyü ya yazılı bir kaynağa dayalı olarak 

ya da doğaçlama olarak anlatır. Bu anlatma biçimlerinden birinde anlatıcı öyküyü 

anlatırken başka biri de anlatılanı canlandırabilir” (Adıgüzel, 2017). 

C-Değerlendirme 

7. Etkinlik  (İsim Düellosu) 

Katılımcılar A ve B diye iki grup oluşturur. A grubunu oluşturan kişiler tahtanın 

önünde, B olan grubun karşısında durur. İki grup birbirine karşılıklı bakacak şekilde 

sıralanır. Gruplar kendi aralarında, diğer gruba duyurmadan, kendi gruplarından bir ismi 

seçerler ve yerlerine geçerler. Liderin 1,2,3 yönergesiyle seçilen isimler dışında herkes 

yere çömelir. İki gruptan da seçilen kişiler ayakta kalır. Ayakta kalan kişilerin birbirinin 

ismini söylemesi gerekir. İsmi ilk söyleyen kişinin grubu puan kazanır. Amaç ayakta 

kalan kişinin ismini en hızlı şekilde söylemektir. Oyun sekiz tur tekrarlanır. En çok puan 

kazanan grup alkışlanır. Yarışma için en az iki kişi ya da gruba ihtiyaç duyulduğu, ikinci 

grup olmadan birinci olunamayacağı söylenir ve ikinci grup da alkışlanır.  

8.Etkinlik  

Katılımcılar, atölyenin başında yaratıcı drama harflerine akrostiş olarak yazdıkları 

kelimelere bakmadan yenilerini yazarlar. “İlk yazılanlar ve son yazılanlar arasında fark 

var mı?” diye sorulur. Katımcıların yanıtları dinlenir.  

9. Etkinlik  

Katılımcılar deneyimledikleri atölyeden yola çıkarak bir tanım yapmaya çalışırlar. 

Lider iki grup oluşturur ve yaratıcı drama tanımının kelimelerini yapboz parçaları gibi 

katılımcıya verir. Katılımcılar bu kelimeleri birleştirerek yaratıcı dramanın tanımını 

bulurlar.   
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“Yaratıcı drama; bir grubun yaşantılarından yola çıkarak, bir amacın, 

düşüncenin, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır.  

Bu canlandırma süreçlerinde deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde yürütülürken 

kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -miş gibi yapmaya dayalıdır 

ve yaratıcı drama oyunun özelliklerinden doğrudan yararlanır” (Adıgüzel, 2015). 
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II. OTURUM 

Konu: İletişim 

Tarih: 06.03.2015 

Grup: Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. Sınıf Öğrencileri (4 erkek, 8 kız) 

Mekân: 107 no’lu sınıf 

Süre: 90’+ 90’ 

Yöntem/ Teknik(ler): Doğaçlama, rol oynama, donuk imge  

Araç- gereç: Kırmızı yün yumağı, katılımcı sayısı kadar yapışkanlı kâğıt ve kalem, 

üzerinde iletişim engellerinin yazılı olduğu kâğıtlar 

Kazanımlar: 

 Grup üyelerinin ismini hatırlar. 

 Grup üyeleriyle göz teması kurar. 

 Etkinliklerde yoğunlaşma sağlar. 

 Grup üyelerini dinler.  

 Grup içi iletişimin önemini fark eder.  

 İletişim engellerini bilir.  

Süreç: 

A-Hazırlık – Isınma 

1. Etkinlik  

Katılımcılar çember olur. Lider: “Sağ yanım boş (isim) gelsin.” der. Adı söylenen 

katılımcı: “Nasıl geleyim?” diye sorar. Lider: “Hoplayarak, dönerek, dans ederek, şarkı 

söyleyerek… vb. gibi” der.  İsmi söylenen kişi, liderin söylediği eylemi yaparak liderin 

sağ yanına geçer. Sağ yanı boş kalan kişi ise boş olan yere yeni birini çağırır. Etkinlikte 

göz teması kurarak kişinin çağırılması önemlidir.  

2. Etkinlik  

Katılımcılar çember olur. Lider, elindeki topu belirlediği bir kişiye atar. Ardından 

topu attığı kişinin seçtiği bir kişiye göz teması kurarak ve ismini söyleyerek topu atmasını 

söyler. İsmi söylenilen kişi topu alır, bir başkasına atar ve sol elini başına koyar. Herkese 

bir kere sıra geldikten sonra oluşan ağın akılda kalması için top bir kez daha çemberde 

döndürülür.     

Lider, farklı renkte bir top alarak bu sefer isim yerine, topu atan kişinin göz teması 

kurarak bir şehir/ ülke ismi bulmasını söyler. Topu attığı kişi de topu başka bir kişiye 

atarken yeni bir şehir/ülke ismi söyler. Aynı kişiye tekrar sıra gelmemesi için ismi 
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söylenilen kişi elini başına koyar. Grup aynı topu bir kez daha çemberde döndürür. Topu 

kime attığını ve kimden aldığını belirler ve unutmaz.   

 Üçüncü aşamada lider sırasıyla iki topu da çembere dâhil eder. İlk topla isim ikinci 

topla şehir/ ülke isimleri söylenir. Katılımcılar aynı anda iki topu da takip ederler. Lider 

konuşulmadan, yoğunlaşılarak iki topla bir tur daha dönüleceğini söyler.  

  Lider üçüncü topu çembere alır. Üçüncü topta nehir isimleri söyleyerek ve göz 

teması kurarak birbirilerine atarlar. Top yere düştüğünde gruptaki herkes yere çömelerek 

“tüh be” der ve elini yere vurur ve ayağa kalkarak kaldığı yerden topu dolaştırmaya 

devam ederler. Gruptaki herkese top bir kez geldikten sonra, etkinlik aynı şekilde bir daha 

tekrar edilir. 

 Lider, üçüncü top ile çalışma sonrasında sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü topu 

çembere dâhil eder. Nehir isimleri söyledikleri top yere düştüğünde tüm grup yere eğilir 

“tüh be” deyip yere vurur ve tekrar toplar grup içinde dolaşmaya devam eder. 

 Dördüncü aşamada grup alanda serbest halde dolaşırken sırasıyla üç top da 

çemberde dolaşmaya başlar. . 

Lider, gruba etkinliğin nasıl geliştiğini sorar.  Topların yere düşmemesindeki 

etkiler üzerine ve etkinliğin iletişim ile bağlantısı konuşulur. Katılımcılar fikirlerini 

paylaşır.  

Ara Değerlendirme  

Lider: “Topları, ilk başladığımızda neden tutamadık?” “Sonra ne oldu da topları 

tutmaya başladık?” diye sorar. Katılımcılardan gelen yanıtların sonunda lider: “İletişim 

esnasında göz teması kurmak; dinlemek ve karşımızdakinin ne dediğini anlamak; 

ihtiyacını belirlemek; onu hissetmek, iletişimde olduğumuz kişiye odaklanmak 

önemlidir.” der ve aşağıda yer alan iletişim şemasını anlatır.  

 

http://www.atacanute.com/2014/11/halkla-iliskiler-ve-iletisim.html 

http://www.atacanute.com/2014/11/halkla-iliskiler-ve-iletisim.html
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3.Etkinlik 10 

Katılımcılar çember olur. Lider, sağ tarafa dönerek “zip” der ve sağ elini sol eline 

vurup uzatarak enerjiyi sağ taraftaki kişiye aktarır. Sağ taraftaki kişi de aynı şekilde sağ 

yanındaki kişiye enerjiyi aktarır. Böylece enerji tüm katılımcılar arasında dolaşarak yine 

lidere gelir.  Lider bu sefer sol tarafa dönerek “zap” der ve sağ elini sol eline vurup 

uzatarak enerjiyi sol taraftaki kişiye aktarır. Sol taraftaki kişi de aynı şekilde sol yanındaki 

kişiye enerjiyi aktarır. Böylece enerji tüm katılımcılar arasında dolaşarak yine lidere gelir. 

Lider etkinliği başlatır. Katılımcılar kendilerine sağdan “zip” geldiğinde alıp yine sağa 

“zip”i aktarabilecekleri gibi sola dönüp “zip”i “zap”a da dönüştürebilirler.  

İkinci aşamada lider “zop” kelimesini ekler ve katılımcılar çemberde istedikleri 

kişiye düz, çapraz olarak “zop” gönderebilirler. “Zop” alan kişi de “zop”la devam 

edebileceği gibi, “zip” ya da “zap” a da dönüştürerek yine yönü değiştirebilir. Kelimeleri 

yanlış söyleyenler çıkar. Etkinlikte göz temasının önemine vurgu yapılır.  

4.Etkinlik  

Katılımcılar yine bir önceki etkinlikteki gibi çemberde dururlar ve lider bu sefer 

sağa doğru gövdesini döndürür ve “fış” diyerek ellerini aşağıdan yukarıya doğru 

kaldırırken bacakları da yaylanır. “Fış” kelimesi ve eylemi çemberde bir tur döner ve 

lidere gelir. Ardından lider sola döner ve “foş” diyerek ellerini yukarıdan aşağıya doğru 

indirerek -deniz dalgasının yükselip kişinin üzerine düşmesi gibi- içbükey bir form alır. 

“Foş” kelimesi ve eylemi çemberde bir tur döner ve lidere gelir. Lider sağ tarafın fış, sol 

tarafın “foş” olduğunu tekrar hatırlatır ve sağ tarafa “fış” diyerek etkinliği başlatır. Bir 

süre sonra sol tarafa da “foş” diyerek diğer eylemi başlatır.  Etkinlik çift yönlü devam 

eder.  

İkinci aşamada “foş” diyenlerin solundaki kişiler istiyorlarsa “bırrr”” diyerek ve 

titreme eylemini yukarıdan aşağıya doğru dizlerini kırarak yaparlar ve etkinliği “fış” 

diyerek tersine çevirebilirler.   

-ARA- 

B-Canlandırma 

5.Etkinlik: 

Katılımcılar liderin dağıttığı kâğıtlara iletişimde önemli buldukları üç unsuru 

yazarlar. Lider katılımcıları üç gruba ayırır. Her grup bir araya gelir ve grubun iletişimde 

önemli bulduğu üç unsuru yeniden belirlerler ve bu unsurların anlatıldığı üç ayrı donuk 

imge hazırlarlar. Her grup donuk imgelerini gösterir ve izleyen gruplar da tahmin etmeye 

çalışır. Tahmin sonrası liderin yönergesiyle gruplar canlanır ve doğaçlamaya başlarlar. 
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Her grup sırayla donuk imgelerini gösterir ve doğaçlar. İzleyicilerin yorumu ve 

doğaçlamalar arasındaki farklılıklar ve benzerlikler konuşulur.  

6. Etkinlik 15 

Lider katılımcıları üç gruba ayırır. Grupların kendi içinde Sosyal Hizmet 

alanındaki sorunları konuşmalarını söyler. Bu esnada her katılımcının alnına bir cümlenin 

yer aldığı bir kâğıt yapıştırır. Katılımcı alnındaki kâğıtta ne yazdığını bilmez. Grup 

içindeki arkadaşlarının davranışlarından kendisine ne yapılmak istendiğini anlamaya 

çalışır.  

 Benim söylediklerime aldırış etmeyin.  

 Benim gözlerime bakmayın. 

 Beni dikkatlice dinleyin. 

 Benim sözümü kesin. 

 Bana devamlı öğüt verin.  

 Beni azarlayın.  

7. Etkinlik  

Katılımcılar yine aynı gruplarında kalırlar. Lider her gruba bir mekân verir ve 

seçtikleri iletişim engellerini verilen mekânlardan yola çıkarak canlandırmalarını söyler. 

Mekânlar: Tren garı, hamam, hastane. Her grubun canlandırmasından sonra, ele aldıkları 

iletişim engelleri üzerine konuşulur. .   

C-Değerlendirme 

8.Etkinlik  

Lider, katılımcıların çember formunda ayağa kalkmalarını söyler. Elindeki 

yumağı  bir katılımcıya atarak, “Bugün fark ettim ki.; ...........” diye başlayan bir cümle 

kurar. Yumağı alan katılımcı aynı şekilde cümlesini kurar ve yumağı başka bir katılımcıya 

atar. Her katılımcı cümlesini tamamladıktan sonra oluşan ağ, yere yaklaştırılır. Lider bu 

grubun iletişim ağının ellerinde tuttukları ağ olduğunu söyler. Ardından yumak son 

kişiden başlayarak toplanmaya başlar. Bu sefer katılımcılar “Bugün öğrendim ki; ……” 

ile başlayan bir cümle kurarlar. Yumak en son lidere gelir. Lider de cümlesini söyler ve 

etkinliği sonlandırır.  
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III. OTURUM 

Konu: Uyum 

Tarih: 13.03.2015 

Grup: Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. Sınıf Öğrencileri (4 erkek, 9 kız) 

Mekân: 107 no’lu sınıf 

Süre: 90’+ 90’ 

Yöntem/ Teknik(ler): Doğaçlama, rol oynama,   

Araç- gereç: Katılımcı sayısı kadar sandalye 

Kazanımlar: 

 Grupla birlikte hareket eder.  

 Uyum kavramı ile ilgili düşüncelerini ifade eder.  

 Uyum ve uyumsuzluk üzerine tartışır.  

 Uyum ve uygucu olmak arasındaki farkı bilir.  

 Grup içi uyumun önemini fark eder. 

 Gündelik yaşantısında uyum kavramının önemini fark eder.  

Süreç: 

A-Hazırlık – Isınma 

1. Etkinlik  

Katılımcılar mekânda serbest yürürler. Liderin yönergesiyle ikili olur, el ele 

tutuşur ve birbirlerini çekerler. Ardından mekânda tekrar serbest yürürler bu sefer üçerli, 

beşerli olur ve birbirlerini ellerinden tutup çekerler ve yine mekânda serbest yürümeye 

başlarlar.  Liderin yönergesiyle yine ikili olur ve bu sefer ellerini birleştirerek birbirlerini 

horoz dövüşünde olduğu gibi iterler. Ardından mekânda tekrar serbest yürürler bu sefer 

üçerli, beşerli olur ve birbirlerini ellerinden iterler ve yine mekânda serbest yürümeye 

başlarlar. Son olarak önce ikili sırt sırta vererek sonra üçerli, beşerli, tüm grup olarak bir 

araya gelir ve birbirilerini sırt sırta vererek iterler.  (Adıgüzel, 2011, Bursa “Oyundan 

Doğaçlamaya” atölyesinden alınmıştır.) 

2. Etkinlik  

Katılımcılar mekânda serbest olarak yürür. Mekânda yürürken lider katılımcılara 

tepside yer alan birer bezelye tanesi olduklarını ve mekâna eşit dağılmaları gerektiğini, 

eğer bir yere fazla toplanırlarsa tepsinin devrileceğini söyler.  

Katılımcılar bir süre eşit mesafelerde ve tüm mekâna yayılarak yürüdükten sonra 

lider “dur” der ve katılımcılar durur; “yürü” der ve katılımcılar yürür.  Bir süre bu şekilde 
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yürüdükten sonra lider katılımcılara elini vurarak dur yönergesi verir ve katılımcılar 

durur. Bir daha eline vurduğunda ise yürü yönergesiyle katılımcılar yürür. Bir süre bu 

şekilde yürüdükten sonra lider artık yönerge vermeyeceğini grubun birlikte durup birlikte 

yürümeye başlayacaklarını söyler. Katılımcılar birbirlerini konuşmadan dinleyerek ve 

hissetmeye çalışarak birlikte hareket ederler. Bir süre sonra lider alanı daraltır. Bu sefer 

katılımcılar dar alanda yürümeye başlarlar.  

Bir sonraki aşamada katılımcılar mekâna dağılmış bir şekilde dururken liderin “1” 

demesiyle tüm grup içinde yalnızca bir kişi yürür istediği yerde, istediği zaman durur. 

Lider “2” dediğinde gruptan yalnızca iki kişi yürür. Bu şekilde 3, 4, 5, 6, 7 kişi olarak 

mekânda yürünür. Eğer belirtilen sayıdan fazla kişi yürümeye başlarsa grup yanar ve 

yeniden birden başlar. Her seferinde farklı kişiler etkinliği başlatır. 7 kişi aynı anda 

yürümeyi başardığında lider, geriye doğru saymaya başlar. 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye katılımcılar 

yine aynı kurallara bağlı kalarak yürürler.  

Ara Değerlendirme 10 

Lider: “Bu etkinliğe samimi bir şekilde katıldığınızı düşünüyor musunuz? Birlikte 

hareket edebilmek için ne gerekiyordu? Bunu ne kadar yapabildik? Alanı daralttığımızda 

neler hissettiniz?” diye sorar. Katılımcıların yorumlarından sonra lider: ”Algı ve 

duyularımız açık olduğu sürece uyum sağlanabilir. Önemli olan etkinliği %100 yapmak 

değil, tam tersine kendimizi görmektir. Etkinliği ne kadar sık yaparsanız o kadar başarılı 

olursunuz.” der ve “Alanı daralttığımızda neler hissettiniz?” diye sorar. Katılımcıların 

yanıtlarından sonra lider: “Biraz önce rahat rahat yürüyordunuz. Fakat alan daralınca 

hareket edeceğiniz kişisel alanınızda dâhil olmak üzere bir daralma meydana geldi. 

Kendinizi rahatsız hissettiniz. Etkinlikleri gündelik yaşantınıza taşıdığımızda 

yorumlarınız da değişecektir. Kendinizi sıkışmış hissettiğiniz alanları düşünün. İşinizde, 

ailenizde, okulda sizin için sınırları başkaları belirliyor ve siz de buna uyum sağlıyor ya 

da sağlamak zorunda kalıyorsunuz.”  

3.Etkinlik  

Katılımcılar mekânda serbest yürürler ve liderin yönergesiyle durup gözlerini 

kapatırlar. Liderin katılımcılardan birinin adını söylemesi ile diğer katılımcılar işaret 

parmaklarıyla o kişinin nerede olduğunu tahmin edip gösterirler. Ardından herkes 

gözlerini açar ve kime işaret ettiğini kontrol eder. Etkinlik tüm katılımcıların adı 

söylenene kadar devam eder.    
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4.Etkinlik  

Katılımcılar çember olur ve diz çökerek yere otururlar. Lider katılımcıları 

katılımcı sayısı kadar numaralandırır. Herkesin bir numarası olur. Grup hep birlikte 

elleriyle yere vurarak ritim tutmaya başlar. Bu esnada lider önce kendi numarasını, sonra 

gruptan herhangi birinin numarasını (1-15) ritim eşliğinde söyler. Numarası söylenen kişi 

de önce kendi numarasını sonra başka birinin numarasını (15-3) söyler. Etkinlik bu 

şekilde devam ederken numarası söylendiği halde yanıt vermeyen kişi yanar. Çemberde 

herkes yeniden numaralandırılır ve etkinlik tekrar başlar.   

-ARA- 

5.Etkinlik 

Lider mekâna katılımcı sayısı kadar sandalye yerleştirir. Herkes bir sandalyeye 

oturur. Bir kişi ayakta kalır ve ebe olur. Ebenin amacı boş kalan sandalyeye oturmaktır. 

Oturanların amacı ebenin sandalyeye oturmasını engellemektir. Ebe hızlı ya da yavaş 

olmayan sabit bir tempoda ilerler. Oturanlar koşabilirler ya da hızlı yürüyebilirler. Eğer 

ebe sandalyeden kalkan kişinin yerine oturursa, ayakta kalan kişi ebe olur. İlk iki turda 

oturanlar konuşabilir. Üçüncü tur itibariyle oturanlar konuşmadan birbirleriyle iletişim 

kurarak ebeye karşı strateji geliştirirler.   

Ara Değerlendirme   

“Neden her seferinde ebe sandalyeye oturdu?” diye lider sorar. Katılımcılar 

telaşlandıklarını, birbirlerini takip etmediklerini, birbirlerini dinlemediklerini söylerler. 

Ardından lider, konsantrasyon sağlamadıklarını, söze dayalı olarak koordine olmaya 

çalıştıklarını, oysa konuşmadan sessizlik içinde birbirlerini dinleyerek, göz teması 

kurarak, strateji geliştirerek uyumlu bir şekilde hareket etmelerinin mümkün olduğunu 

söyler ve atölyenin ilk bölümündeki yürüme etkinliğini hatırlatır ve “Oturanların 

davranışları hakkında neler söylersiniz?” diye sorar. Katılımcılar herkesin rastgele ayağa 

kalktığını bir kaos yaşandığını, bazılarının hep beklemeden ayağa kalktığını söylerler. 

Lider: “Dikkat ettiyseniz hiç risk almayan arkadaşlarınız da vardı. Olabildiğince az 

kalktılar sandalyeden ya da sürekli ebenin önüne atlayan ve bu esnada kendi yerini 

kaybeden arkadaşlarınız vardı. Bazıları ise işbirliği yapma çabası içerisindeydi.” der ve 

“Gündelik yaşantımız içinde bu ve benzeri durumları nerelerde yaşıyoruz?” diye sorar. 

Katılımcılar okulda, üniversite sınavlarında, sokakta, pazarda gibi yanıtlar verir. Lider: 

“İş yaşamında birlikte çalıştığınız kişiler arasında boş olan ya da dolu olan sandalyeye 

göz dikenler ve bu sandalye için çeşitli planlar yapanlar olabilir ya da bir projede birlikte 
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uyum içinde hareket ettiğinizde sonucun pozitif olduğunu görmek kaçınılmazdır ya da 

hiç risk almayan ve yerini korumaya çalışan insanlarla karşılaşabilirsiniz.” der. 

6. Etkinlik 15 

Katılımcılar eş olur. Kendi içlerinde A ve B diye ayrılırlar. A’lar ellerini kaldırır 

ve B’ler A’ların elini el ayasına 20 cm mesafede takip ederler. Ardından eşler değişir. 

Ayna etkinliği bir yarışma değildir. Amaç hareketlerin aynalayan kişi tarafından rahatça 

takip edilmesi ve çiftlerin birlikte uyum içinde hareket etmesidir.  

İkinci aşamada bir kişi çıkar elini uzatır ve ikinci kişi eli takip eder. Üçüncü kişi 

elini uzatmış olan üçüncü kişiyi takip eder. Dördüncü kişi de üçüncü kişinin elini takip 

eder. Böylece birbirinin ellerini takip eden bir zincir oluşur.  

Üçüncü aşamada katılımcılar yine A ve B olarak etkinliğe devam ederler. A, sabah 

kalktığı andan dışarı çıkana kadar evde yaptığı eylemleri (Uyanmak, yataktan kalkmak, 

pijamaları çıkarmak, duşa gitmek, tuvalete gitmek, dişleri fırçalamak, yüz yıkamak, 

kahvaltı yapmak, çantayı alıp çıkmak… vb. gibi) tekrarlarken B, A’nın yaptıklarını en 

ufak ayrıntısına kadar (beden ve yüz ifadelerinin ayrıntısına kadar dikkat ederek) 

kopyalar ve A’yı aynalar. Ardından roller değişir.  

Ara Değerlendirme  

“Lider, takip etmek mi zordu yoksa takip edilmek mi?” diye sorar. Bazı 

katılımcılar takip etmenin sorumluluk gerektirmediğini ve düşünmeden takip ettiklerini 

söylerler. Bazı katılımcılar takip edilmenin sorumluluk taşıdığını; fakat kendileri 

yönettikleri için takip edilmenin daha çok hoşlarına gittiğini söylerler. Lider ikinci 

aşamaya dair; “grupta yönetilmek ağır bastı. Belki daha itaatkârız. Bu dikey hiyerarşiye 

işaret ediyor. Birbirinizi takip ettiğinizde çizgisel olarak en sonda kalan en fazla ezilen 

durumuna düştü. İlk elden alan kişi rahat ediyor; fakat en son eli alan kişi ezilen oluyor. 

İlk başta yöneten kişiye doğrudan bir bağımlılığımız var. Fakat uyum demek birbirine 

itaat etmek ve birbirinin aynısını yapmak değil.”  der. Toplum içinde ezilen kişiler bizi 

“sosyal dışlanma kavramına” götürür. Sosyal dışlanma bireylerin maddi manevi olarak 

toplumdan dışlanmaları ve kendilerine destek olacak kurumlardan yoksun olmalarıdır. 

“Sosyal dışlanma genellikle belirli kesimlerin toplumsal bütünün ve sermaye birikim 

sürecinin dışında kalması ve ekonomik büyümeye yaptığı katkıdan adil ölçülerde 

yararlanamaması üzerine odaklanmaktadır” (Sapancalı, 2005, s.53). 
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B-Canlandırma 

6. Etkinlik  

Lider üç grup oluşturur. Birinci grup “orkestra”, ikinci grup ”sokakta eylem”, 

üçüncü grup “trafik ve trafik polisi” üzerinden uyumsuzluktan uyuma geçişi sağlayacak 

bir doğaçlama hazırlar. Hazırlanan doğaçlamalar izlenir ve üzerine uyumsuzluktan 

uyuma geçiş süreci konuşulur.  

C-Değerlendirme 

7. Etkinlik  

Lider yeni üç grup oluşturur ve her grubun bir üretim bandını oluşturmasını ve bu 

üretim bandında herkesin bir makine olarak bir görevi olacağını söyler. Gruplar izlenir ve 

ne ürettikleri ve üretim bandının uyumlu çalışıp çalışmadığı üzerine konuşulur.  

8.Etkinlik  

Sözel değerlendirme alınır. “Lider uyum ve uygucu olmak arasında nasıl bir fark 

vardır? Uyumlu olmak her söylenileni yapmak demek midir? diye sorar. Katılımcıların 

yorumlarına istinaden lider; “ uygucu olmak sorgulamadan, itiraz etmeden her şeye itaat 

etmek; kararlarını başkalarına göre verip onları memnun etmek ve sonuçları karşısında 

başkalarını sorumlu tutmak demektir. Uyumlu olmak ise; bir iş içinde, bir toplumda fikir 

birliğine varıp ya da bazen kendiliğinden birlikte hareket etmeyi getirir. Uyum sağlandığı 

zaman bireyler ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, birbirlerini dinlerler. Bu tıpkı müzisyen 

keman telindeki bir telin titreşimini bir diğer telle aynı seviyeye getirdiğinde, diğer telin 

de çalınmadığı halde titremesine benzer. ” der.  
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IV. OTURUM 

Konu: Güven 

Tarih:20.03.2017 

Grup: Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. Sınıf Öğrencileri (4 erkek, 9 kız) 

Mekân: 107 no’lu sınıf 

Süre: 90’ +90’ 

Yöntem/ Teknik(ler): Doğaçlama, rol oynama,  liderin role girmesi 

Araç- gereç: Şal 

Kazanımlar: 

 Braindance ile bedenini ısıtır.  

 Grup içi güvenin önemini fark eder.  

 Gözü kapalı hareket etmenin güven gerektirdiğini deneyimler.  

 Birlikte hareket edebilmek için güven duygusunun gerekliliğini fark eder.  

 Güven ve güvensizlik yaratan durumları tartışır.  

Süreç: 

A-Hazırlık – Isınma 

1. Etkinlik  

Grup çemberde omuzlarından başlayarak kollarını aşağıya doğru sıvazlamaya 

başlar. Ardından gövdesini, bacaklarını sıvazlar ve üzerinden atölyeye gelmeden önceki 

olumsuz ya da birikmiş elektriğini atarak rahatlar.  

2. Etkinlik  

Katılımcıların fiziksel olarak ısınmaları için omuriliği açacak, bedeni gererek 

rahatlatacak “braindance” çalışması yapılır. Dansın aşamaları aşağıda yer almaktadır.  

Katılımcılar çember olur. Herkes oturarak ayaklarını uzatır. Ortada bir doğum 

günü pastası vardır, herkesin doğum günüdür. Herkes pastayı üfleyerek ellerinden destek 

alıp kendini her defasında geriye çeker. Sonra üfleyerek tekrar ortaya gelir. Nefes 

egzersizi olan doğum günü pastasını üfleme etkinliği 3 kez tekrarlanır.  

Devamında müzik eşliğinde tüm beden yoğrulur, yağmur damlalarıyla tüm beden 

yıkanır, sonrasında tüm bedene rahatlama darbeleri vurulur. Son olarak tüm beden 

süpürülür.  

Hareketli bir müzik eşliğinde katılımcılar yerde otururken kollarını ve bacaklarını 

açabildikleri kadar açarlar. Sekize kadar sayarak her rakamda bir aşama daha kapanır 
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sonra yine sekize kadar her rakamla bir aşama açılırlar. Açılma kapanma eylemi iki kere 

tekrarlanır. Böylece beden esnetilir.  

Ayak tabanları birbirine yapışacak şekilde oturulur. Ayaklar artık sandviçtir ve 

katılımcılarla birlikte sandviçe konabilecek malzemeler konuşulur. Ardından öne doğru 

yavaşça eğilerek sandviç yenir, bir kısmı yendikten sonra kollar yukarı uzanarak beden 

gerilir ve tekrar öne doğru yavaşça eğilerek sandviçin kalanı yenir. Böylece omurilik 

esnetilir.  

Yeniden müzik eşliğinde kollar düz uzatılarak önce yukarı sonra aşağı, sağa sola 

hareket ettirilir.  Son olarak kollar karışık olarak yukarı, aşağı, sağa sola hareket ettirilir. 

Aynı sıra bacaklarla ve parmak şaklatarak tekrar edilir.  

Müzik eşliğinde yere yan uzanılır. Kol ve bacaklar yukarı doğru açılıp kapatılarak 

germe temrini yapılır. Ardından yön değiştirilir.   

Müzik eşliğinde kollar otururken karşıya yere paralel olacak şekilde uzatılır ve 

çapraz hareket ettirilir. Ardından bacaklar yere paralel düz uzatılmış bir şekilde dururken 

sırasıyla bir sağ bir sol bacak çapraz yöne hareket ettirilir. Bir süre sonra bu çapraz hareket 

hem kol hem de bacakla aynı anda yapılır. Beden koordinasyonu çalışılır.  

Ayakta işaret parmağı göze bir karış mesafede tutularak parmağın hareketi beden 

tarafından takip edilir. Parmak aşağı gidiyorsa beden de aşağı gider. Böylece yaratıcı 

dansta kullanılan mekân öğesine ait seviyeler çalışılır. Parmağın yönergeleri önce 

liderden gelir sonra katılımcılar serbest hareket ederler.  

Katılımcılar her iki kollarını ve bacaklarını sağ ve sol yana düz açarak sağa ve 

sola beşik gibi sallanırlar. Hareket, kazandığı ivme ile kendiliğinden, katılımcıya 

dengesini bozmadan duracağı en son noktaya kadar taşır.  

Katılımcılar dizleri hafif kırık, karın kasları sıkı, ense düz kollar yukarı doğru 

uzun, karın içerde yukarıdan aşağıya doğru swing yaparlar.  

 Son olarak katılımcılar yuvarlanır, denge kaybeder, yavaşça düşerler ve baş yere 

gelir. Ardından oturur dizlerini yukarı çeker ve ayaklarının yardımıyla kendi etraflarında 

bir çember çizerler. Son aşamada kalça yerde ayaklar dizden kırık olarak havadayken 

ellerin yardımıyla beden döndürülür. Hareket dizisi üç kez tekrar edilir.  
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Fotoğraf 1: Fiziksel ısınma sonrası dinlenme anı 

3.Etkinlik  

Katılımcılar çember olur ve sağa dönerler. Birbirlerine ulaşabilmek için çemberin 

ortasına doğru bir adım atarak çemberi küçültürler. Birbirlerinin sırtına önce gülümseyen 

bir güneş çizerler. Sonra orta şiddetli yağmur damlaları sırtlara düşer ve bir süre sonra bu 

yağmur damlaları sert bir doluya dönüşür. Ardından şerit şerit çizilen gökkuşağı çıkar ve 

yeniden güneş açar. Güneş açtıktan sonra herkes önündeki kişinin omuzlarından tutar ve 

yavaş yavaş liderin yönergesiyle masaj yapmaya başlar. Masaj bitince sola dönülür ve 

ters yönde etkinlik ve masaj tekrar edilir.  

4.Etkinlik  

Katılımcılar eş olur; mekânda istedikleri bir yerde konuşlanır ve sırt sırta verir. 

Birbirlerine ağırlıklarını verip iterek birlikte aşağı doğru çömelmeye çalışırlar. Tam 

olarak aşağıya çömeldiklerinde tekrar birlikte ayağa kalkmaya çalışırlar. Lider, ayağa 

kalkarken öne eğilmek yerine birbirlerini iterek ayağa kalkmalarının kolaylık 

sağlayacağını söyler.  

5.Etkinlik: 

Katılımcılar çember olur ve omuzları birbirlerine değecek şekilde birbirlerine 

yakınlaşarak çemberi küçültürler ve sağa dönerler ve çemberin içine doğru bir adım 

atarlar. Liderin yönergesiyle birlikte herkes aynı anda yavaşça çömelmeye başlar. 

Çömelme, kişinin arkasındakinin dizine oturunca tamamlanır. Dengenin sağlandığı 

görüldüğünde tüm grup sağ ayağıyla öne doğru bir adım atar. Eğer çember hala 

yıkılmadıysa sol ayağıyla öne doğru bir adım daha atar. Böylece tüm grup birbirinin 

dizlerine oturup çemberde yürümüş olur.  

6. Etkinlik  

Lider, katılımcılardan üçerli gruplar oluşturur. Gruplar içinde bir kişi ortaya gelir. 

Diğer iki kişi ortadaki kişinin sağında ve solunda durur ve yüzleri birbirine bakar. Ortada 
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duran kişi ellerini vücuduna yapıştırır. Merkezinde denge kurar ve bedenini sıkı tutar, boş 

bir çuval gibi durmaz. Liderin yönergesiyle ortadaki kişi kendini bir sarkaç gibi öne 

bırakır. Üzerine düştüğü kişi onu tutar ve arkaya doğru iter. Bu sefer arkadaki kişi onu 

tutar ve öne iter.  Böylece ortadaki kişi hacı yatmaz gibi öne ve arkaya doğru hareket 

eder. Bu etkinlikte katılımcının kendini güvende hissedip olduğu gibi bırakıyor olması 

önem taşır. Katılımcı kendini bırakamazsa öne arkaya sarkaç gibi gitmesi mümkün 

olmaz. Fakat katılımcı direnç gösteriyorsa etkinliği yapmak için zorlanmaz.  

İkinci aşamada dört grup oluşturulur. Gruplar çember olur ve çemberin ortasına 

bir kişi geçer. Yukarıdaki kurallara göre merkezini ve kendini koruyup kontrol ederek 

kendini çemberde bırakır. Çemberin dışındakiler ortadaki katılımcı nereye düşüyorsa 

oraya destek olup, katılımcıyı diğer yöne aktarırlar. Böylece katılımcı çemberin içinde 

gerçek bir hacı yatmaz gibi dönmeye başlar. Her gruptaki katılımcı en az bir kez ortaya 

gelerek etkinliği deneyimler.   

Ara Değerlendirme  

Lider kendinizi bırakabildiniz mi diye sorar? Katılımcılar deneyimlerini 

paylaşırlar. Lider bir katılımcının süreçte kendini bırakamadığını fark eder.  Kendini 

bırakamayan katılımcı: “Ben kimseye güvenemediğimi fark ediyorum şu an.” der. Lider: 

“Bu etkinliği ilk seferde yapamıyor olabilirsiniz; fakat tekrar tekrar denediğinizde 

yapabilirsiniz, karşınızdaki kişi/ kişilere güven duymanızla ilgili aynı zamanda kendinizi 

bırakamıyor olmanız; zira tutamazlarsa yere düşeceksiniz. Fakat korkmayın; en kötü 

ihtimal yer sizi durdurur. Bir kişiye güven duyabilmeniz için o kişiyi tanımanız gerekir. 

Tanıdıkça güven duymaya başlarsınız.”der. 

7. Etkinlik  

Katılımcılar eş olur. Kendi içlerinde A-B diye ayrılırlar. A’lar robot olur. B’ler 

robotları yöneten kişiler olur. B, A’nın sağ omzuna dokunduğunda A, sağa; sol omzuna 

dokunduğunda sola döner; sırtına dokunduğunda ileri gider; başına dokunduğunda durur. 

Liderin yönergesiyle eşler arasında roller değişir. Amaç robotu güven içinde mekânda 

gezdirmektir.  

-ARA- 

8.Etkinlik  

Katılımcılar eş olur ve kendi içlerinde A-B diye ayrılırlar. A’lar B’leri sağ 

yanlarına alır ve sağ kollarıyla bellerinden sararlar. Sol elleriyle de elinden tutarlar. B’ler 

gözlerini kapatır.  A’lar B’leri mekânda gezdirir. Ardından roller değişir.  
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İkinci aşamada A ve B yan yana durur. A’lar sağ ellerinin işaret parmağı ile 

B’lerin sol ellerinin işaret parmağına dokunurlar ve B’leri gözleri kapalı olarak mekânda 

dolaştırırlar. Ardından roller değişir.  

Üçüncü aşamada A ve B yan yana durur. A’lar bu sefer B’leri mekânda 

belirledikleri sabit bir sesi kullanarak yönlendirirler ve bu şekilde mekânı gezdirirler. 

Dördüncü aşamada eşler ilk aşamadaki pozisyonlarını alırlar. Bu sefer A ve B 

mekânda birbirini gezdirirken kendi evlerini gezdiriyorlarmış gibi evdeki her bir odayı, 

eşyaları, belki kokuları, yiyecekleri ya da sesleri de dâhil ederek anlatırlar.  

 Ara Değerlendirme  

Lider, yönlendirmek mi yoksa yönlendirilmek mi daha zordu? diye sorar. 

Katılımcılardan bazıları “gördüğüm için yönlendirmek daha kolay geldi bana” derken, 

bazıları “yönlendirmekte bir kişinin sorumluluğunu taşımak vardı. Bana ağır geldi” der. 

Bazıları “yönlendirilmek kolaydı; çünkü düşünmek zorunda kalmadım.” derken;  bazıları 

“yönlendirilmek zordu; çünkü nereye gittiğimi bilmiyordum ve ya çarparsam diye 

endişelendim” der. Lider, grup içi çalışmalar için güvenin önemli olduğunu ve bu sebeple 

güven çalışmalarının yapıldığını söyler ve “birbirinize evinizi gezdirmek nasıldı? 

Zihninizde evleri canlandırabildiniz mi? Koku duyan var mı aranızda?” diye sorar. Bazı 

katılımcılar zihinlerinde canlandırabildiklerini, bazıları da koku duyduklarını söylerler. 

Bir katılımcı arkadaşının kardeşinin ağlama sesini duyduğunu, diğer bir katılımcı yemek 

kokusu duyduğunu bir katılımcı balkona çıkınca havanın yüzüne verdiği ferahlığı 

hissettiğini söyler.  

B-Canlandırma 

9. Etkinlik 20 

Lider üç grup oluşturur. Katılımcılara televizyonda “Kime neden güveneyim” adlı 

yarışma programına çıkacaklarını söyler. Her gruba anlatacakları bir kelime verir. 

Gruptaki herkes kendine bir meslek seçer. Verilen kelimenin gerçek anlamını programda 

gruptan yalnızca bir kişi söyler. Diğerleri seçtikleri mesleklere göre kelimenin anlamını 

anlatmak için farklı tanımlar bulurlar. İzleyiciler hangi tanımın doğru olduğunu bulmaya 

çalışır ve neden seçtikleri kişinin doğru söylediğini gerekçeleriyle söylerler. Lider role 

girer ve programın sunucusu olur. Her grup sırasıyla liderin davetiyle programa çıkar, 

kendini ve uzmanlık alanını tanıtıp kelimenin tanımını yapar. Kelimeler: Tusulala, 

Sensemek, Pejmürde.  
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10. Etkinlik  

Lider üç grup oluşturur. Her gruba bir atasözü verir ve verilen atasözüne göre 

doğaçlama hazırlamalarını söyler. Hazırlanan doğaçlamalar izlenir ve verilen atasözleri 

tahmin edilmeye çalışılır.  

Verilen Atasözleri aşağıda yer almaktadır.  

 Ağaca dayanma kurur, insana güvenme ölür. 

 Güvendiğim dağlara kar yağdı. 

 Sana güveneceğime taşa güvenseydim.  

 C-Değerlendirme 

11. Etkinlik  

Lider katılımcılara atölyeye dair düşüncelerini sorar. Katılımcıların düşünceleri 

aşağıda yer almaktadır.  

K1: Çok şey öğrendik. Sana neden güveneyim yarışmasını çok sevdim. 

K2: Güven büyük bir inşadır.  

K3:İnsanlara çabuk güvenemiyorum.  

K4: Dramada yaratıcı çok oyun var 

K5: Güvenmeye başlarken tedirgin oluyorum.  

K6:Güven gitti mi bir daha gelmez.  

K7:İnsanlara güven konusunda sorun yaşıyorum. 

K8: Kime güvenip kime güvenemeyeceğimi ilk anda anlayamıyorum. Ön yargılı 

olmamalıyım.  

K9: Güvenmek zor. Güvendikten sonra vazgeçmek de zor.  

K10: Güvenin de güvensizliğin de kendine göre zorlukları var.  

K11: Yönlendirmeyi sevmiyorum. 

K12:Güven çok önemli.  

K13: Çaba sarf etmeliyim güvenmek için.  

Yaratıcı drama atölyelerinde grupla çalışma yaparken grup içinde birey 

tartışmalara katılır; fikir alışverişinde bulunur; değerlendirme yapar. Bireyin kendini 

ifade etmesi, fikirlerini ve duygularını açığa vurabilmesi için kendini grup içinde güvende 

hissetmesi gerekir. Bu sebeple yapılan güven çalışmaları yaratıcı drama atölyelerinde 

önemlidir.   
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V. OTURUM 

Konu: Duyu- Algı Çalışmaları 

Tarih:27.03.2015 

Grup: Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. Sınıf Öğrencileri (4 erkek, 9 kadın) 

Mekân: 107 no’lu sınıf 

Süre: 90’+90’ 

Yöntem/ Teknik(ler): Doğaçlama, rol oynama,   

Araç- gereç: Yumak, taş, mandalina, katılımcı sayısı kadar kalem, katılımcı sayısı kadar 

yapışkanlı kâğıt, GloriaEstefan’ınConga adlı şarkısı. 

Kazanımlar: 

 Duyu organlarını fark eder.  

 Duyu organlarından birini kullanmadığında diğerlerindeki farklılığı hisseder.  

 Duyuların algıları etkilediğini ifade eder. 

 Algıların duyuları etkilediğini ifade eder. 

 Duyularımız ve algılarımız arasındaki ilişkiyi tartışır. 

 Öğrenme sürecinde beş duyunun aktif olmasının önemini fark eder.  

Süreç: 

A-Hazırlık – Isınma 

1. Etkinlik  

Katılımcılar mekânda serbest yürür. Liderin yönergesiyle hareket ederler. Lider: 

“Mekâna bakın. Mekânda daha önce bakmadığınız yerlere bakın ve görmediğiniz yerleri/ 

şeyleri fark edin.“ der ve bir süre sonra katılımcıları durdurup, gözlerini kapamalarını 

söyler. Bu esnada mekândaki herhangi bir şeyi belirleyip katılımcılara sorar. “Kaç tane 

florasan var?” katılımcılar gözleri kapalı olduğu halde, sorunun yanıtını bildiklerini 

düşünüyorlarsa el kaldırırlar. Lider söz hakkı isteyen katılımcıya dokunur ve yanıtını alır. 

Söylemek isteyen herkes yanıt verdikten sonra katılımcılar gözlerini açarlar ve tekrar 

mekânda yürürler. Liderin yönergesiyle tekrar durur ve gözlerini kapatırlar. Lider 

sırasıyla “Mekânda kaç priz var? Tahtanın üzerinde ne var? Kaç cam var? Bilgisayar ne 

renk?” gibi sorular sorar. Etkinlik sona erdiğinde katılımcılar; bir sürü ayrıntıyı gözden 

kaçırdıklarını ve sorular sonrasında etrafa daha dikkatli bakmaya başladıklarını söylerler. 

Ardından lider pencereden dışarı bakmalarını ve gördükleri her şeyi dağıttığı yapışkanlı 

kâğıtlara yazmalarını söyler. Katılımcılar 1 dakika içinde gördükleri her şeyi yazarlar ve 

yazdıkları okunur. Her katılımcının ortak olan bazı nesneler ve yerler dışında farklı şeyleri 
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gördükleri fark edilir. Sözgelimi kırmızı giymiş olan adamı fark eden erkek katılımcı: 

“Eğer o bir kadın olsaydı; onu fark etmezdim.” der. Lider, “Sadece kadınlar mı kırmızı 

giyer? diye sorar. Katılımcı: “Erkeğin rengi kırmızı değil.” der. Lider, toplumdaki kadın 

ve erkek olma rollerimize renklerin de dâhil olduğunu söyler. (Lider, henüz toplumsal 

cinsiyet kavramına giriş yapmadığı için bu kavramı kullanmaz.) 

İkinci aşamada katılımcılar mekânda gördükleri her şeye dokunurlar. Lider, 

katılımcılar dokunurken sorular sorarak katılımcıları düşünmeye sevk eder. 

Dokunduğunuz nesnelerin yüzeyleri nasıl? Isıları nasıl? Hangi malzemeler kullanılmış? 

Dokunduğunuzda nasıl hissediyorsunuz? Daha önce görmediğiniz fakat şu an 

gördüğünüz bir nesne var mı dokunduğunuz? der ve etkinlik sonrası yukarıdaki soruların 

yanıtları alınır. Katılımcılar; kaygan, pütürlü, düz; bazen soğuk bazen sıcak bazen de ılık; 

ahşap, metal, beton, taş yüzeyler hissettiklerini söylerler. Lider en büyük duyu 

organımızın deri olduğunu; dokunduğumuz cisimleri, acıyı, ağrıyı, ısıyı, basıncı 

derimizle hissettiğimizi söyler.  

Üçüncü aşamada katılımcılar oldukları yere otururlar ve önce mekândaki sesleri, 

sonra dışarıdaki sesleri dinlemeye başlarlar. Bir süre sonra lider, katılımcılara gözlerini 

kapamalarını söyler. Bir süre sessizlik içinde sesler dinlenir ve lider: “Hangi sesleri 

duyuyorsunuz? Hepsi tanıdık sesler mi? Ayırt edemediğiniz bir ses var mı? Takip 

ettiğiniz bir ses var mı? Duyduğunuz bu ses aracılığı ile şu an kendinizi nerede 

hissediyorsunuz?” der ve katılımcıların sesleri biraz daha dinlemeleri için bekler. 

Ardından sesler hakkında ve dinleme ve duyma üzerine konuşulur. Herkes duyduğu ve 

dinlediği sesleri söyleyince lider: “Neden herkes farklı seslere odaklandı?” diye sorar. 

Katılımcılar, ilgilerini çeken seslerin farklı olduğunu söyler. Lider: “Her birey tek başına 

bir dünya ve ilgi alanı, ailesi, çevresi, cinsiyeti… vb. gibi etkenler bireylerin takip ettiği 

seste de etkili.” der.  

Dördüncü aşamada lider katılımcılara gözlerini kapatmalarını söyler. Bu esnada 

portakal soyar ve katılımcıların yakınına portakalı bırakır. Katılımcılara farklı bir koku 

alıp almadıklarını sorar. Katılımcılar portakal kokusu aldıklarını söylerler. Ardından 

katılımcılara mandalina verir. Katılımcılar mandalinaları gözleri kapalı olduğu halde 

yerler ve ne olduğunu anlamaya çalışırlar. “Bilmeden bir şeyi yemek ve tadını anlamak 

zor muydu? diye lider sorar. Katılımcılar tedirgin olduklarını ve portakal kokusu sonrası 

yediklerinin portakal olduğunu düşündüklerini söylerler.  
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2. Etkinlik  

Lider mekânın bir köşesine sandalye koyar. Katılımcılar sandalyeye sırtları dönük 

bir şekilde otururlar. Gönüllü bir katılımcı gelir ve sandalyede istediği gibi oturur. Oturuş 

pozisyonunu, hangi elini, hangi ayağını nereye nasıl koyduğunu kesinlikle 

unutmamalıdır. Ardından ikinci bir kişi çağırılır. Gelen kişi oturan kişinin pozisyonuna 

bakar ve onu kaldırıp onun yerine aynı onun gibi her bir detayı göz önünde bulundurarak 

oturur. Sırayla tüm katılımcılar bir önceki kişinin nasıl oturduğuna bakarak onların yerini 

alır. En son sandalyede oturan kişinin yanına ilk oturan kişi de gelip oturur. Son ve ilk 

kişinin oturuşu arasındaki benzerlikler ve farklılıklar konuşulur.    

3.Etkinlik  

Katılımcılar eş olur ve kendi aralarında A-B diye ayrılırlar. Karşılıklı dururlar ve 

birbirlerinin sözgelimi kıyafetini, saçını… vb. gibi gözlemlerler. Ardından eşler birbirine 

sırtını döner ve A, üzerinde üç değişiklik (saçını açar, farklı yöne tarar; elbisenin yakasını 

açar, kapar, yeleğini çıkarır; kolyesini çıkarır, saatine diğer koluna takar… vb. gibi) yapıp 

döner. B de döner ve A’nın kendi üzerinde yaptığı üç değişikliği bulmaya çalışır.  

Ardından roller değişir. Etkinlik sonunda değişiklikleri kolay bulup bulmadıkları üzerine 

konuşulur.  

İkinci aşamada katılımcılar iki gruba ayrılır. Her grup, tüm grubuyla bir fotoğraf 

oluşturur ve fotoğrafı karşı gruba gösterir. Ardından fotoğrafta üç değişiklik yapar ve 

diğer grubun bu üç değişikliği bulmasını beklerler.   

4.Etkinlik  

Katılımcılar iki gruba ayrılır. İlk grup dışarı çıkar. İkinci grup izleyici olarak 

oturur. Dışarıdan bir kişi gelir. Lider elindeki metni katılımcıya okur. Katılımcı hazır 

olduğunda dışarıdan ikinci kişi gelir ve katılımcı ikinci kişiye dinlediği metni aklında 

kaldığı kadarıyla detaylar da vererek anlatmaya çalışır. Böylece grup sayısı kadar metin 

dinlenir. Gruptaki herkes metni anlattıktan sonra lider metni yeniden okur ve aradaki 

farklar üzerine konuşulur.  

Metin 1: “Kendimden tiksiniyorum. Gece yolda yürürken önümdeki kadın benden 

korkmasın diye karşı kaldırıma geçiyorum. Otobüste yaşıtım ya da benden küçük bir kız 

ayakta giderken yer verdiğimde yanlış anlamasın, aklına bir şey gelmesin diye yüzüne 

bile bakamıyorum. Elindeki kırk kiloluk bavulu taşımaya çalışan kız çocuğu panik 

olmasın diye yardım edeyim mi diye soramıyorum. Erkekliğimden tiksindim artık, 

kendimden benden utanıyorum.” (Angutyus, 2015) 
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Metin 2: “Geceyi nasıl geçireceğini bilmeyen kadın korunaklı, kutsal evindedir. 

Kanaldan kanala sıçramakta, upuzun telefon konuşmalarıyla yatışmakta, salondan 

mutfağa, mutfaktan salona taşınıp durmaktadır. Evin bütün ışıkları açıktır. Karanlıktan 

korkmayı öğretmişlerdir ona. Sonunda yorgunluktan kaynaklanmayan bir bitkinlikle 

saçlarını çözecek, kalçalarını düşmanca inceleyerek uyku tutmayan gözlerini tavana 

dikecektir. Hedefini belirleyemediği bir öfke, nedenini tam kestiremediği bir hayal 

kırıklığıyla… (Erdoğan, 2014)  

Ara Değerlendirme  

İşitme, görme üzerine yapılan son üç etkinlikte katılımcılar dikkatli olmadıklarını 

bu sebeple farkları görmekte zorlandıklarını ve son etkinlikteki metinleri akıllarında 

tutamadıklarını söylerler.  Son etkinlikteki metinlerin içerikleri hakkında konuşulur. 

Lider ilk metnin Özgecan Aslan’ın ölümü üzerine Angutyus, ikinci metnin 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü için Aslı Erdoğan tarafından kaleme alındığını söyler.  Kadına yönelik 

şiddet ve kadın hakları üzerine katılımcılar duygu ve düşüncelerini paylaşırlar.   

-ARA- 

5.Etkinlik: 

Katılımcılar eş olur ve eşleriyle sırt sıra verirler. Sırtlarını hiç ayırmadan eşleriyle 

dans ederler. Dans esnasında birlikte uyum içinde dans etmeye ve birbirlerini hissetmeye 

çalışırlar.   

6. Etkinlik  

Katılımcılar yere uzanır ve gözlerini kapatır. Liderin söylediği kokuları düşünür 

ve duyumsamaya çalışırlar.   

 Yağmurdan sonra toprağın kokusu 

 Ekşi bir elmanın kokusu 

 Fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusu 

 Sirke kokusu 

 Gazete kokusu 

 Bayat bir ekmeğin kokusu 

 Yeni alınmış arabanın içinin kokusu 

 Böcek ilacı kokusu 

 Kremalı bir pasta 

 Dumanı tüten bir çorba 

 Yanmış bir kablo 
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 Elma şekeri 

 Yeni doğmuş bebeğin kokusu 

 Deniz kokusu 

 Bol soslu bir makarna 

 Bir parfüm 

 Acı bir çikolata 

 Badana yapılmış bir ev 

 Turşu kokusu 

 Lavanta kokan bir bahçe 

 Kendi kokunuz. 

Ara Değerlendirme  

Katılımcılara kokuları hissedip hissetmedikleri sorulur? Lider koku alma 

duyusunun canlılarda ilk gelişen duyu olduğunu, 24 saat boyunca aralıksız çalıştığını, tat 

alma duyusunun büyük oranda koku alma duyusu ile şekillendiğini söyler. Kokuları 

hissedenlerden bazıları anılarına gittiğini söyler Lider, koku alma soğanının hipokampüse 

yakın olduğunu ve bu sebeple bazı anıları canlandırdığını söyler.  

6. Etkinlik  

Lider, etkinliğe başlamadan önce katılımcılar arasından bir gönüllü seçer. Bu 

kişinin “odadaki hayalet” olduğunu söyler.  Katılımcılar mekânda gözlerini kapatarak 

yavaş yavaş hareket ederler ve liderin “dur” yönergesiyle dururlar. Lider hayalete 

mümkün olduğunca sessiz hareket ederek, katılımcılardan birinin arkasında yaklaşık 30 

cm mesafede durmasını ve burada 10 saniye kıpırdamadan beklemesini söyler. 10 saniye 

içinde arkasında biri olduğunu anlayan katılımcı “Arkamda bir hayalet var!” dediğinde 

kurtulur; eğer 10 saniye içinde arkasındaki hayaleti fark etmezse hayalet, katılımcının 

omzuna dokunur ve katılımcı da hayalet olur ve ilk hayaletle birlikte dolaşmaya başlar. 

Arkasında hayalet olmadığı halde “Arkamda bir hayalet var!” diyen bir katılımcı olursa, 

o da yanlış tahmininden dolayı hayalet olur.   

 

B-Canlandırma 

6. Etkinlik  

Lider üç grup oluşturur. Her gruba keseden bir taş seçmesini söyler. Gruplar 

taşlarını alırlar; taşlara dokunur, koklar, dinler, inceler ve tadına bakarlar. Ardından bu 

taşla ilgili bir öykü yazarlar ve bu öyküleri canlandırırlar.  Birinci grup, flashback ile 15 
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yıl öncesine gider ve Irak-İran savaşı esnasında ilk aşkını memleketinde bırakmak ve 

buralara kaçmak zorunda kalan birini anlatır. İkinci grup, Nemrut’un tüfünden yola 

çıkarak Ankara Kalesi’nde taş satan bir kadını anlatır. Üçüncü grup, Antalya’da deniz 

kenarında ayrılan arkadaşları anlatır.   

C-Değerlendirme 

7. Etkinlik 

Lider iki grup oluşturur. Her gruba uçları birbirine bağlı büyük ip verir. 

Katılımcılar ipin içine girerler ve liderin söylediği geometrik şekilleri gözleri kapalı bir 

şekilde ilk denemede konuşarak, ikinci denemede konuşmadan yaparlar.  Böylece 

birbirlerini hissetmek için tüm duyularını kullanmak zorunda kalırlar.  

8. Etkinlik  

Lider: ”Prof. Dr. Sözer’e (2005) göre; görme duyumuzun % 75’ini, işitme 

duyumuzun %13’ünü, dokunma duyumuzun %6’sını, koklama duyumuzun %3’ünü 

öğrenirken kullanıyoruz. Duyularımızın tümünü birden kullandığımızda ise öğrenme % 

90 oranında kalıcılık gösterebiliyor. Yaratıcı drama atölyelerinde biz de tüm duyularımızı 

harekete geçirecek etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca son yıllarda yapılan 

araştırmalarda bilim insanları beş değil otuza yakın duyu olduğundan bahsediyor.” der ve 

katılımcılara duyularıyla algıları arasındaki ilişkiyi sorar.  Katılımcılardan bazıları 

algılarının duyularını etkilediğini söylerken bazıları da duyularının algılarını etkilediğini 

söyler. Lider: “Duyumların yorumlanarak anlamlı hale gelmesi algıları meydana getirir 

yani algının oluşması için duyuma ihtiyaç vardır. Duyum için de uyarıcılar gerekir; fakat 

algıda seçicilik duyularımızı etkiler.” der.  
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VI. Oturum 

Konu:Beden Farkındalığı 

Tarih: 24 Nisan 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Grup: Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. Sınıf Öğrencileri (4 erkek, 9 kadın) 

Mekân:  107 no’lu sınıf 

Süre: 90’+90’ 

Yöntem/ Teknik(ler):Rol oynama, doğaçlama 

Araç- gereç: Kâğıt, kalem, kraft kağıt, MariBoinePersen- VuoiVuoi Mu, 

Kazanımlar: 

 Kendisine ait beden imgesini fark eder. 

 Beden farkındalığı düşüncesi üzerine fikirlerini söyler. 

 Otantik (kendine has) devinimini keşfeder. 

Atölye başlamadan katılımcılar verilen 3 soruyu cevaplandırır. 

Süreç: 

A-Hazırlık – Isınma 

1. Etkinlik  

Bedenin tüm uzuvlarını çalışmaya ısındıracak egzersizler yapılır. Sırasıyla; baş, 

omuz, kollar, eller, bel, bacaklar, ayaklar üzerine çalışılır. Yoga ve tangoda kullanılan 

esneme ve denge temrinleri yapılır. 

Ardından katılımcılar üç gruba ayrılır ve kendi içlerinde bir çember oluştururlar. 

Bedenlerini serbest bırakıp oldukları yerde minik sıçramalarla tüm uzuvlarını sinirleri 

boşalmış gibi kontrolsüz hareket ettirirler. Bir yandan da gün içinde ne yaptıklarını, 

bedenlerini nasıl hareket ettirdiklerini, gözlemledikleri kişileri düşünürler. 

Konuşabilirler; fakat bu süreçte daha çok kendileriyle konuşur haldedirler. 

2. Etkinlik  

Lider: ”Etrafınızda gördüklerinizi gözlemeniz için bir gözlem ödevi verildi (EK-

1) size geçen hafta. Sesleri, davranışları, konuşmaları, yürüyüşleri, hareketleri kadın ve 

erkekler üzerinden yaş gözetmeksizin gözlemleyecektiniz. Şimdi, hislerin bedene 

yansımalarını kendinizden yola çıkarak düşünün.” der. Düşünme sürecini grup ayakta ve 

çok yavaş tempoda koşar gibi gözleri kapalı bir şekilde devinerek gerçekleştirir. Ardından 

lider: “Günlük hayatınızda rutin olarak yaptığınız hareketleri -sözgelimi sağ elle yemek 

yerine sol elle yemek gibi-farklılaştırmayı denediniz mi? Gittiğiniz yolu değiştirdiniz 

mi?” diye sorar ve katılımcıların yanıtlarını dinler.  Lider: “Yolda yürürken etrafınıza 

bakıyor musunuz?” diye sorar. 
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K12: Otomatik olarak yürüyorum. 

K3: Ben pek bakmam etrafıma  

Lider, katılımcılara çember olup yerde oturmalarını söyler; her katılımcıya bir 

kâğıt verir ve “insanları gözlemlerken gözünüze neler çarptı? Bu süre içerisinde neler fark 

ettiniz? Sizde ne gibi değişiklikler oldu? Bunu bir slogan ile ifade ediniz.” yönergesini 

verir. Yazdıktan sonra herkes kâğıdını mekânın istediği bir yerine görülebilecek şekilde 

yapıştırır.   

3. Etkinlik 30 

Lider; “Bedenimizde başımızdan başlayan ve aşağıya inen bir sopa olduğunu 

düşünebiliriz. Bu sopa bedenimizi boylamasına ikiye ayırır. Omuriliğimizin başlangıçtaki 

şekli, bizim duruş alışkanlıklarımıza göre zamanla yeniden şekil alır. Masa başında 

çalışmanın bedene verdiği biçim ve ayakta çalışan insanlara göre farklılık gösterir.”  der. 

Katılımcılar çember olur ve duruşları üzerine çalışılır.  

Katılımcılar eş olur ve kendi içlerinde A ve B diye ayrılırlar. A’lar, B’lerin 

duruşunu ve yürüyüşünü gözlemler. Ardından önce B’nin nasıl yürüdüğünü ve 

durduğunu gösterirler. B’ler de A’ların duruşunu ve yürüyüşünü gösterirler. Lider: 

“Kendi yürüyüşünüzü başkasında gördüğünüzde nasıl hissettiniz?” diye sorar. 

K3:%95 aynı yürüdü. Ben böyle mi yürüyormuşum dedim. Farklı hissettim. Ben 

dışarıdan nasıl görünüyorum, kendimi gördüğüm gibi mi görünüyorum diye düşündüm. 

Fark etmemi sağladı.  

K7: İnşallah böyle görünmüyorumdur dedim. 

K12:Birbirimize benzer yürüdüğümüzü gördüm. 

K1:Önce ben böyle görünmüyorum dedim ama sonra benzer olduğunu fark ettim.  

 K5: Karşımda ayna varmış gibi hissettim. Ben böyle mi yürüyorum dedim ama 

sonra fark ettim. 

K6: Dışarıda gördüğüm kadarıyla kadın ve erkeğin duruşu farklı. Anatomik 

farklar var. Ben eşim kadın olduğu için zorlandım taklit edemedim.  

K2: Eyvah, ne biçim yürüyorum diye düşündüm. 

K3: Benim gibi yürüdü. 

K4:Kendimi başkasında görmek değişik hissettirdi. 

K11: Yürüyemedi. Ben öyle yürümüyorum. 

K9:Çok komik 

K10: Güldüm izlerken 

K8: Ben kırıtmıyorum yürürken. 
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Lider şimdi aynı yürüyüşleri ve duruşları eğer rahatsız olmayacaklarsa bir de 

karikatürize ederek yapmalarını söyler. Yürüyüş ve duruşlar izlenir.  

İkinci aşamada lider, katılımcılar dağıtılan Kraft kâğıtlara kendi bedenlerinin 

imgesini çizerler. Ardından eş olur A-B diye ayrılırlar. Önce A’lar, B’leri yeni bir Kraft 

kâğıda yatırarak B’lerin kalıbını çıkarır. Sonra B’ler, A’ların kalıbını çıkarır. Beden 

imgelerini kendi çizdikleri kalıplarını karşılaştırırlar. 

 

Fotoğraf 2: Bedenlerinin kalıplarını çıkaran öğrenciler 

B1-Canlandırma 

4.  Etkinlik  

Katılımcılar eş olur. Sandığı ben ve fiziksel ben arasındaki farklılıktan yola 

çıkarak katılımcılar şiir yazarlar. Herkesin şiirinin adı “bedenimdeki yabancıdır”. Şiiri 

yazan kişi kendiliğinden (spontan) müzik eşliğinde devinirken, eşi şiirini okur ve eşler 

değişir. Lider AugustoBoal’in dediği gibi: “Her gün uyanıp işe ya da okula gidiyoruz. 

Oradaki ‘rol’ün dayattığı bir beden kullanımı, devinim dili var. Bu dili kullanmak zorunda 

bırakıldığımız (A. Boal’cesi, ezildiğimiz) için yabancısıyızdır gövdemizin.” der. 
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Fotoğraf 3-4: Beden imgelerini karşılaştırmaları üzerine yazdıkları şiirlerden  

 Ara Değerlendirme 

 Çember olunur, yere oturulur. Katılımcılardan birine herhangi bir nesne   (yüzük, 

eşarp, taş… vb. gibi) verilir. Nesneyi eline alan katılımcı, etkinlikteki karşılaştırmaya dair 

aklına gelen ilk kelimeyi söyler. İki tur bu şekilde dönülür ve bu kavramlar da yapışkanlı 

kâğıtlara yazılarak sloganların bulunduğu yerlere yapıştırılır. Beden algısı üzerine 

konuşulur. 

Lider: “ Reklamları ya da dizileri izledikçe beden algınızda değişiklik oluyor mu 

sizce? diye sorar.  

K1: Kurtlar vadisi mesela. Toplum şekillendi onlar gibi yürümeye ve giyinmeye 

başladı. 

K8: Muhteşem yüzyıldan sonra da şehzade sakalı çıktı. İnsanlar öyle olmaya 

özenmeye başladılar.  

K12: Örneğin şuan Med Cezir dizisindeki Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı 

karakter gibi davranmaya çalışıyorlar, öyle konuşup, davranıyorlar. 

K3: Popüler diziyi izlediğimiz gece herkes ertesi gün okula öyle geliyor.  

K5: Karakterle ilgili etkilenmek. Herkes öyle taklit etmeye başlamıyor. 

Lider, “Kişilerin algıladıkları bedenleri (beden imgesi) ile fiziksel olarak var olan 

bedenler arasında farklar ortaya çıkabiliyor. Örneğin, ergenlerin özellikle kendilerini 
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olduklarından daha kilolu gördükleri yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. 

Beden imgesi, bedene dair tüm anlamların, imajların, hayal gücünün ürünüdür. Aradaki 

fark zihnin algısı ile ilgilidir. Sözgelimi, medya aracılığı ile insanlar kendilerini 

televizyondaki kadınlar ya da erkekler gibi hissediyorlar. Onlara benzemek için çaba sarf 

ediyorlar. Herkes televizyonda gördüğü kadın ya da adamla özdeşleşiyor. Kendini prens 

sanan erkek, bir prenses arıyor. Bedenler, yüzler, stereotip olarak karşımıza çıkıyor. 

Geçmiş zamanda kötü, günahkâr olarak görülen beden, bugün insanların övünç kaynağı 

hatta bazılarının var oluş nedeni haline gelmiş durumdadır.” der. 

-ARA- 

 5.Etkinlik  

Katılımcılar mekânda istedikleri bir yerde konuşlanırlar. Müzik olmadan ve 

birbirleriyle ilgilenmeden en rahat oldukları pozisyonu bulmaya çalışırlar. Buldukları 

pozisyonda bir süre durur ve daha rahat bir pozisyon ararlar. Bu arayış bir süre devam 

eder ve devinime dönüşür. Bulunan pozisyonlardan üçü akılda tutulur.  

Bu arayış sürecini IdaShigemi kedinin gerinmesine benzetir.  Kişi, estetik kaygı 

gözetmeksizin bedenini serbest bırakarak devinir. Kendine has devinimlerini fark eder. 

Herkesin otantik devinimi kendine has olacağı için herkesinki birbirinden farklı olacaktır 

(IdaShigemiAtölyes’inden. Çatı Dans, 2011). 

B2-Canlandırma 

6.Etkinlik  

Katılımcılar eş olur ve daha önce duvara yapıştırılan sloganlardan birini seçerler. 

İki kavram ve iki slogan ve devinme noktaları olan 3 pozisyonlarını da bir araya getirerek 

otantik devinimlerinin dramatik eylemini ellerindeki materyaller üzerinden kendileri 

belirleyerek çalışırlar. Mekân olarak, gece yarısı sokak, işyeri, bar, ev, mezarlık, hastane 

verilir. 

7.Etkinlik:  

Katılımcılar mekânda istedikleri yerde konuşlanırlar. Yere oturur ve gözlerini 

kapatırlar. Lider, Hughes’in Jamaika Rüzgârı adlı kitabından bir bölümü (Ek-2) esler 

vererek okur. Metin bittiğinde ve katılımcı kendini hazır hissettiğinde gözlerini açar 

(Katılımcıların bedenlerini nasıl hareket ettirdikleri ve bedenlerini algılama süreçlerine 

yönelik bir farkındalık çalışmasıdır.)   
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C-Değerlendirme:   

8.Etkinlik:  

Lider, katılımcılara ne zaman bedenlerini fark ettiklerini, metindeki gibi bir 

deneyim yaşayıp yaşamadıklarını sorar.  

K2: Daha bu sabah oldu. Hareket etmek için beynimin nasıl beni kontrol ettiğini 

düşündüm.  

K3:Yalnızken kendi sesimi duymak çok garip oluyor.  

K1:Dün iki tane ben varmışım gibi gördüm. Kendim ve başkası olarak hareket 

edip, kendimle konuşuyordum. İçimdeki iki ben konuşuyor gibi hissettim. Ürkütücüydü. 

Lider: “Brecht’in başkalaştırma kavramı var. Şöyle diyor; atom bile parçalandıysa 

bizim tek bir bütün olmamız imkânsızdır. Başka başka benler var içimizde. Kendimiz bile 

bu duruma şaşırabiliriz. Farklılaşabiliyoruz. Zaman geçtikçe insan değişebiliyor. 

Yaşadıkları ile kendi bilmediği yönlerini keşfediyor. Peki, hikâyenin içine girebildiniz 

mi? diye sorar. 

K12: Ben tam hissedemedim. 

K8: Emily olması karakterin benim hikâyeye girmemi engelledi biraz. 

9.Etkinlik   

Liderin atölye başında verdiği sorular (Ek-3) tekrar yanıtlanır ve aralarında fark 

olup olmadığına bakılır.   
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EK 1 

 ÖDEV 

 Dışarıda gördüğünüz insanları (çocuk, genç, yetişkin, yaşlı)  gözlemleyin. Beden 

duruşları nasıl? Hareketleri nasıl? Yüz ifadeleri nasıl? Baktığınız zaman o kişiler 

hakkında ne tür yorumlar yapıyorsunuz?  

 Kadın ve erkek olarak iki cinsin beden duruşları nasıl? Hareketleri nasıl? Yüz 

ifadeleri nasıl? Baktığınız zaman o kişiler hakkında ne tür yorumlar 

yapıyorsunuz? 

 Tüm hafta boyunca çevrenizde ortaya çıkan değişikliklere göre bedeninizde 

oluşan tepkileri gözlemleyin. Örneğin: sinirli, gergin olduğunuz durumlarda 

bedeninizin tepkisi ne oluyor? Kendinizden hoşnut olduğunuz zamanki tepkisi ne 

oluyor? 

 Gündelik yaşantınız içinde sürekli yaptığınız hareketleri gözlemleyin. Bunları 

bilinçli olarak değiştirin. Örneğin; sağ elinizi kullanıyorsanız, sol elinizi kullanın. 

Dişinizi sağ elinizle fırçalıyorsanız sol elinizle fırçalamayı deneyin. 

 Sürekli gerçekleştirdiğiniz hareketlere odaklanın. Bunlardan birini seçin ve 

yapma sürecini adım adım izleyin. Örneğin: Okula gitmek için sokağa çıktığınız 

zamanki süreciniz ya da okulda su içmeye kalktığınız zamanki hareketleriniz… 

v.b. gibi. Bilinçli yaptığınız ve kendiliğinden yaptığınız zamanki arasında fark var 

mı? Ya da daha önce yaparken fark etmediğiniz neyi / neleri fark ettiniz? 
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EK- 2 

“Derken epey önemli bir olay yaşadı Emily. Ansızın kim olduğunu anladı (…) 

kuytu bir köşede halatların arasında evcilik oynuyordu; sonra oyundan bıktı, öylesine 

dolaşmaya başladı, arılarla periler kraliçesini düşünüyordu belli belirsiz; tam o sırada 

kendisinin Emily olduğu fikri doğdu kafasında. Şaşırıp kaldı, Emily denen kişinin 

görebildiği her yanına bakmaya başladı. Giysisinin görüş alanına giren bölümüyle 

incelemek üzere kaldırdığında görebildiği elleri dışında pek bir şeyi göremiyordu; ama 

kendisinin olduğunu ansızın kavradığı küçük bedeniyle ilgili aşağı yukarı bir fikir 

edinmesine yetiyordu bu kadarı.(….) 

Bu son derece önemli olayı yaşamasını engelleyebilecek herhangi bir nedenden 

kaçarcasına direğin tepesindeki gözde tüneğine ulaşmak üzere ip merdiveni tırmanmaya 

başladı. Ne var ki bu basit hareket sırasında kolunu ya da bacağını her kımıldatışında, bu 

organların ona son derece gönüllü bir şekilde boyun eğmesine yeniden şaşıyordu. 

Tüneğine yerleştikten sonra ellerini örten deriyi dikkatle incelemeye başladı; çünkü bu 

onun teniydi. Giysisinin kolunu sıyırarak omuzlarından birini dışarı çıkardı; giysinin 

altında devamı olduğundan emin olmak için içeriye bir göz attıktan sonra omzunu 

yanağına değdirdi. Yüzüyle omzunun ılık çıplak tümseğinin birbirine dokunuşu, sanki 

sevecen bir dostunun okşayışıymış gibi, ona hoş bir heyecan veriyordu. Ama bu 

duygunun yanağından mı yoksa omzundan mı geldiğini, hangisinin okşayan, hangisinin 

okşanan olduğunu çıkarabilmesi olanaksızdı. 

Bu şaşırtıcı olguya, şimdi artık Emily Bas- Thoronton olduğuna (…) iyice 

inandıktan sonra bunun neler getireceğini ciddi ciddi düşünmeye başladı”  

(Hughes, Jamaika Rüzgârı) 
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EK- 3 

 

Zihninizde var olan bedensel biçiminizi (bedensel imgenizin) düşündünüz mü? 

Her zaman  Bazen   Hiç 

Bedeniniz ve onun hareketlerini fark ettiniz mi? 

Her zaman  Bazen   Hiç 

Kendinize has (otantik) devinimlerinizi fark ettiniz mi? 

Her zaman  Bazen   Hiç 
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VII. Oturum 

Konu: Toplumsal Cinsiyet                    

Tarih: 24 Nisan 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Grup: Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. Sınıf Öğrencileri (4 erkek, 9 kadın) 

Mekân:  107 no’lu sınıf 

Süre: 90’+90’  

Yöntem/ Teknik(ler):Rol oynama, doğaçlama, duvardaki rol, donuk imge, rol içinde 

yazma 

Araç- Gereç: Katılımcı sayısı kadar A4 kâğıdı ve kalem, 6 adet kraft kâğıt, pastel boya, 

yapışkanlı kağıt 

Kazanımlar: 

 Zihnindeki kadın ve erkek algısını fark eder.  

 Zihnindeki kadın ve erkek imgesini fark eder. 

 Cinsiyet ve renkler arasındaki ilişkiyi tartışır.  

 Toplumsal cinsiyet algısını fark eder.  

Süreç: 

A-Hazırlık - Isınma 

1. Etkinlik   

İlk aşamada katılımcılar çember olur. Her katılımcı sırasıyla önce kadını ifade 

eden bir kavram söyler ve tipik bir feminen jest yapar. Bu kavram ve jest diğer 

katılımcılar tarafından tekrarlanır.   

İkinci aşamada katılımcılar erkeği temsil eden bir kavram ve tipik maskulen bir 

jest yaparlar. 

Üçüncü aşamada katılımcılar gruptaki diğer kişilerin yaptığı ve söylediği kadın ya 

da erkek kavramlarından ve jestlerinden birini seçerek ortaya gelirler. Kiminkini 

yapıyorlarsa ortadaki kişi yerine geçince diğer kişi gelir. O da başkasının kavramını söyler 

ve jestini yapar. Lider etkinliği bitirene kadar katılımcılar devam ederler.   

2. Etkinlik  

Katılımcılar dörderli üç grup oluştururlar. Verilen A4 kâğıdının üzerine eş 

zamanlı olarak kadın ve erkek kavramlarını düşündüklerinde zihinlerinde oluşan imgeleri 

yazarlar. Erkek kavramları için pembe kadın kavramları için de mavi rengini kullanırlar. 

Yazarken birbirleriyle konuşmazlar. Fakat neler yazıldığına bakarak aynı kavramları 

yazmamaya çalışırlar.   
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Kadın için; 

 Zarif 

 Anne 

 Kibarlık 

 Kuaför 

 Mutfak 

 İncelik 

 Güzellik 

 Makyaj 

 Narin… vb. gibi 

Erkek için; 

 Sert bakış 

 Jöle 

 Sakal 

 Güç 

 Baklava 

 Kaba 

 Karizma 

 Korumacı 

 Bıyık… vb. gibi 

Gruplar yazdıklarını kendi içlerinde değerlendirirler ve yazdıklarından nasıl bir 

kadın ve erkek imajının ortaya çıkabileceğini tartışırlar.  Bu değerlendirme esnasında 

beğenmedikleri özellikleri çıkarabilirler ve yenilerini ekleyebilirler.  

Ardından yazılanlardan yola çıkarak bir kadın ve erkek yaratırlar ve yazdıkları 

özellikleri bu kadına ve erkeğe yüklerler. Katılımcılar yazdıklarını okurlar; üzerine 

tartışırlar; kadın ve erkek için yazılmış ortak özellikleri bulmaya çalışırlar.  Lider 

erkekleri pembe, kadınları mavi ile çizin dediğimde neden tepki gösterdiniz diye sorar. 

Katılımcılar: “Çünkü mavi erkeği, kadın pembeyi temsil eder.” der. Lider: “Nüfus 

cüzdanımızda olduğu gibi değil mi? Peki, sizce renklerin cinsiyeti olabilir mi? diye sorar.  

K1: Bence var. Bir erkek kırmızı ya da pembeyi asla giymez. 

K2: Aslında olmamalı; ama var. 

K3: Ya, bize böyle öğretilmiş bu. Böyle de gider.  
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Lider, renklerin cinsiyeti olmadığını ve bu ayrımın tamamen toplum tarafından 

oluşturulduğunu; kadın ve erkeğin daha doğdukları an, hastanede kapılarına asılan mavi 

ve pembe çelenklerin renkleri ile birlikte sınırlandırılmaya başladığını ve tüm 

yaşamlarının toplumdaki kadın ve erkek olma özelliklerine göre şekillendirildiğini söyler 

ve bu özellikler neye/ kime göre belirleniyor der ve yanıt vermelerini değil sadece 

düşünmelerini söyler.   

3. Etkinlik 

Lider yeni üç grup oluşturur. Her gruba bir kraft kâğıt verir. İlk önce gruplar bir 

kadın çizer. Birinci grup kâğıda baş, ikinci grup gövde, üçüncü grup belden aşağı uzuvları 

gösteren bölgeyi çizer. Ardından lider yeniden üç ayrı kâğıt dağıtır ve katılımcıların bu 

defa erkek başı, gövdesi ve belden aşağı uzuvları gösteren bölgeyi çizmelerini söyler. 

Çizilen kadın ve erkek resimleri duvara asılır.    

Tüm gruplar asılı olan kadın ve erkeğin özelliklerini kâğıtlara yazarlar. Ortak olan 

özellikler -kadın için; annelik, pembe, güzellik, detaycılık, duygusallık; erkek için; baba, 

güçlü, mavi, sakal, yakışıklı- kâğıda yazılarak resimlerin üzerine asılır.  

Üçüncü aşamada katılımcılar duvarda asılı olan kadın ve erkek için birer isim 

bulurlar. Kadının adı “Şahika”, erkeğin adı “Recep” olur. Aynı mahallede büyüdükleri 

aynı okullara gittikleri ve benzer şartlarda büyüdükleri söylenir.  

 

Fotoğraf 5: Recep ve Şahika’nın resmi 

-Ara- 
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B-Canlandırma 

4. Etkinlik  

Yapılan resimler ve belirlenen kadın ve erkek imgeleri ile Şahika ve Recep’in aynı 

mahallede doğdukları, aynı ilkokula, ortaokula ve liseye gittikleri belirlenir. Lider 

katılımcılardan iki grup oluşturur. Birinci grup Şahika’nın ve ikinci grup Recep’in 

yetişkin olmaya kadar geçen zamanlarını 5 donuk imge ile anlatır.   

5. Etkinlik  

Lider üç grup oluşturur. Her grup, Şahika ve Recep’in yetişkin olduktan sonraki 

yaşantılarını canlandırır. Bu kişiler şimdi ne yapıyorlar? Üniversiteye gittiler mi? Hangi 

meslekleri yapıyorlar? Evlendiler mi? İstedikleri hayatları mı yaşıyorlar? Kadın ne 

yapıyor? Erkek ne yapıyor? 

Yapılan canlandırmalardan sonra Şahika ve Recep için aşağıdaki gibi bir yaşam 

profili çizilir. 

Şahika: Kuaföre gitmeyi, makyaj yapmayı, takıları ve alışverişi seviyor. Şahika 

Recep’ten hamile kalınca zorunlu bir evlilik yapıyor. Kayınvalide ile birlikte yaşıyor ve 

hem eşi hem de kayınvalidesi tarafından şiddet görüyor. Keşke okusaydım diye pişmanlık 

duyuyor ve eski aşkına özlem duyuyor. Sigara içiyor.  

Recep: Şahika ile aynı mahallede oturuyor ve ilkokulda onunla sınıf arkadaşı. 

Benzer şartlarda büyümüşler. Mesleği yok. Üniversite okumamış. Dövmesi var ve sigara 

içiyor. Akciğerleri hasta. Evlenip boşanmış. Hapse girmiş. Atletiyle balkonda oturmayı, 

arabesk ve rap müzik dinlemeyi, seviyor ve kendine özen gösteriyor. Şiddet eğilimi var. 

Şahikayı dövüyor.  

C-Değerlendirme 

6. Etkinlik  

Lider katılımcılara, Şahika ya da Recep olup onların ağızlarından yani onların 

rolüne girerek, rol içinde birer mektup yazmalarını söyler.  Hayatlarını değiştirme şansları 

olsaydı neler yaparlardı? Nasıl hayalleri olurdu? sorularından yola çıkarak yakın 

arkadaşlarına mektup yazarlar.  Yazılan mektuplar okunur. (EK-1) 

7.Etkinlik 

Lider, “kadın ve erkek için bazı özellikler belirlediniz ve bu özelliklerden yola 

çıkarak iki kişiye bir yaşam çizdiniz. Kadın ve erkek için belirlediğiniz bu özellikleri neye 

göre belirlediniz?” diye sorar.  

K11: Etrafta gördüklerimden 

K12: Kendimden 



136 

K9: Öğrendiklerimizden 

K8: Bu zaten böyle değil mi? Neye göre belirlenecek ki? 

K7: Böyle dedik; ama neye göre olduğunu aslında evet bilmiyoruz. 

K5: Kültürümüzde böyle. Başka ülkelerde başka.  

Lider, “biyolojik cinsiyet dışında kadının ve erkeğin nasıl davranması, giyinmesi, 

düşünmesi, hangi mesleği seçeceği ile ilgili kültürel ve sosyal cinsiyet rolleri karşımıza 

toplumsal cinsiyet kavramını çıkarır. Toplumsal cinsiyet algısı içinde bir cinsiyet her 

zaman ezilen durumundadır. Ataerkil toplum yapısı içinde günümüzde kadın ne yazık ki 

ezilen tarafta duruyor.”der. 
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Ek-1 

 

 

Fotoğraf 6: Rol İçinde Yazılan Mektup1 
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Fotoğraf 7: Rol İçinde Yazılan Mektup 2 

 

Fotoğraf 8: Rol İçinde Yazılan Mektup 3 
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Fotoğraf 9: Rol İçinde Yazılan Mektup 4 
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VIII. Oturum 

Konu: Toplumsal cinsiyet rolleri               

Tarih: 08 Mayıs 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Grup: Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. Sınıf Öğrencileri (4 erkek, 9 kadın)  

Mekân:  107 no’lu sınıf 

Süre: 90’+90’ 

Yöntem ve Teknik:  Rol oynama, doğaçlama, gender performans 

Araç- Gereç:  Kâğıt, kalem,  

Kazanımlar: 

 Kadın ve erkeklere ait fotoğrafları inceler. 

 Toplumsal cinsiyet rollerine ters düşen fotoğraflar hakkında düşüncelerini söyler.  

 Toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl oluştuğunu tartışır.  

Süreç: 

A-Hazırlık- Isınma  

Lider, katılımcılara devam etmelerini söylediği gözlem ödevlerini 

uyguladıklarında neler fark ettikleri sorar ve geçen haftaki değerlendirme kısmında ele 

alınan kadın ve erkek imgeleri üzerine neler düşündükleri konuşulur.  

1.Etkinlik  

Katılımcılar biyolojik olarak kadın ve erkek diye ayrılarak bir grup oluştururlar. 

Karşılıklı geçerler. Eş zamanlı olarak verilen yönergeye göre hareket eder ve heykeller 

oluştururlar. Bunun için kendilerine 1 dakikayı geçmeyecek şekilde bir hazırlanma 

zamanı tanınır.  

Birinci aşamada kadın ve erkek grupları birlikte kendi cinsiyetlerini temsil eden 

tipik bir jest,  mimik ve beden duruşu sergilerler. Liderin yönergesiyle eş zamanlı olarak 

heykellerini gösterirler. Gösterdikten sonra gruplar sırasıyla çözülerek birbirlerine 

bakarlar.  

İkinci aşamada grup üyeleri birbirlerinden bağımsız olarak kendi cinsiyetlerini 

temsil eden tipik bir jest,  mimik ve beden duruşu bulurlar. Liderin yönergesiyle eş 

zamanlı olarak heykellerini gösterirler. Gösterdikten sonra gruplar sırasıyla çözülerek 

birbirlerine bakarlar.   

Üçüncü aşamada grup üyeleri birlikte karşı cinsi temsil eden tipik bir jest, mimik 

ve beden duruşu bulurlar. Liderin yönergesiyle eş zamanlı olarak heykellerini gösterirler. 

Gösterdikten sonra gruplar sırasıyla çözülerek birbirlerine bakarlar.   
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Dördüncü aşamada grup üyeleri birbirlerinden bağımsız olarak karşı cinsi temsil 

eden tipik bir jest, mimik ve beden duruşu bulurlar. Liderin yönergesiyle eş zamanlı 

olarak heykellerini gösterirler. Gösterdikten sonra gruplar sırasıyla çözülerek birbirlerine 

bakarlar.    

Kadın için; 

K1:  Elindeki yüzüğü incelemek 

K2: Saç savurmak 

K3: Tırnaklarına bakmak. 

K4: Etek çekiştirmek 

K5: Saçını parmağına dolayıp oynamak. 

K6: Aynada kendine, vücuduna bakmak 

K7: Sağa sola doğru durduğu yerde sallanmak. 

K8:  Bir şeye bozulduğunda başını savurmak 

K9: Rimelli kirpikleriyle oynamak 

K10: Göğüslerini kaldırmak 

K11: Bacaklarını çapraz yaparak durmak 

K12: Ellerini beline dayamak  

Erkek için; 

K1: Ensesindeki saçlarla oynamak. 

K2: Pantolonunu kemerinde tutarak yukarı doğru çekmek. 

K3: Gömleğini yakasından tutup düzeltmek. 

K4:  Tespih sallamak. 

K5: Merhabalaşırken kafa tokuşturmak. 

K6: Ellerini arkada bağlı dik şekilde durmak. 

K7: Omuzlarını silkmek, esnetmek. 

K8: Ellerini saçında dolaştırmak. 

K9: Sinirlendiği zaman ellerini yanlarda yumruk yapıp sıkmak. 

K10: Sokağa tükürmek 

K11: Pantolonunun önünü bacağını açıp düzeltmek 

K12: Bıyığını burmak 

Ara Değerlendirme 

Lider, “Cinsiyetler arasında kategorize edebileceğiniz belli jestler ve mimikler ya 

da pozlar var mı sizce? diye sorar.  

K1: Mesela erkekler ağlamaz. 
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K2: Erkek adam yürürken kıvırmaz. 

K3: Kadınlar bacaklarını açıp oturunca tepki görüyor. 

K4: Metroda erkekler bacaklarını açıp oturuyor;  ama kadınlar bu adamlar onları 

sıkıştırdığında aynısı yapamıyorlar. 

K5: Kadın poposunu dışarı çıkarır yürürken.  

K6: Kızlar göğüslerini saklayarak yürüyor.  

K7: Kadınlar ellerini yumuşak, zarif tutuyor. 

K8: Erkek sert duruyor. Kızlar gülümsüyor. 

K9: Kadın da erkek de kollarını bağlayıp duruyor. Bacak bacak üstüne de atıyor. 

Lider, bu jest ve mimikler; davranışlar doğrudan bize öğretilmediği halde biz 

bunları gündelik yaşantımızın içinde ailemizde ve çevremizde gördüğümüz insanlardan 

yola çıkarak öğreniyoruz; tavrımıza ve davranışımıza giydiriyoruz ve toplumdaki kadın 

gibi, erkek gibi olmaya eğilim gösteriyoruz.    

6. Etkinlik  

Lider dört grup oluşturur. Gruplardan birer kişi gönüllü olur ve liderin verdiği 

fotoğrafı tüm detaylarıyla 5 dakika boyunca betimler. Anlatıcılar betimleme esnasında 

sadece sıfatlı sözcükler kullanırlar. Betimleme bittiğinde dinleyen kişiler önce bu 

betimlemede zihinlerinde canlanan ve aynı olduklarını düşündükleri kısımları sonrasında 

da zihinlerinde farklı canlanan kısımları anlatırlar.  

İkinci turda roller değişir. Yeni bir fotoğrafı anlatan kişi bu sefer, sadece fiilleri 

kullanarak fotoğrafı betimler. Betimleme bittiğinde dinleyen kişiler önce bu betimlemede 

zihinlerinde canlanan ve aynı olduklarını düşündükleri kısımları sonrasında da 

zihinlerinde farklı canlanan kısımları anlatırlar.  

Üçüncü turda roller tekrar değişir. Lider fotoğrafları okuma ile ilgili stratejiler 

verir. İlk olarak fotoğrafa başlık koymalarını; ikinci olarak fotoğrafı üç aşamada (önce 

öndeki, sonra ortadaki, en son olarak da en arkadaki bölümleri)  betimlemelerini söyler.  

Dördüncü ve son aşamada betimleme yapılırken zihinlerinde oluşan fotoğrafı 

kâğıda taslak olarak çizmeye çalışırlar.  Betimleme bittiğinde çizdikleri ve betimlenen 

fotoğraf yan yana getirilerek karşılaştırılır ve yorumlar dinlenir.  

Ara Değerlendirme  

Lider: ”Betimlediğiniz fotoğraflarda fark ettiğiniz neler var? diye sorar.  

K1: Fotoğraflardaki insanların önce kadın olduğunu sandım.  

K4: Politikada kadınların sayısı az. Kadın mesleği değil.  

K5: Kadın olduğunu anlamadım askerlerin. 
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K7: Çamaşır sepetini taşıyan erkek biraz tuhaf geldi.  

K9: Duvardaki düğün fotoğrafında da zaten kadın ayakta. Çok ilginç geldi bana.  

K10: Bir erkeğin boxer ile poz vermesine alışık değilim. Genelde kadınları iç 

çamaşırı ile görüyoruz.  

  

  Fotoğraf 10-11: Etkinlikte verilen fotoğraf betimlemelerinin çizimleri 

Ara  

B-Canlandırma  

7.Etkinlik  

Katılımcılar aşağıdaki aşamalara göre grup ya da bireysel olarak betimledikleri 

fotoğraflardan (Ek-1) birini seçer ve bu fotoğrafın çağrışımını söz ve beden kullanarak 

canlandırırlar.  

İlk aşamada katılımcılar üç grup oluştururlar ve seçtikleri bir fotoğrafı 3 donuk 

imgeyle canlandırırlar.  

İkinci aşamada katılımcılar seçtikleri fotoğraf için bireysel olarak heykel 

oluştururlar ve bir söz ya da cümle eklerler. 

K1: Ben ölümden korkmuyorum, senin silah tutuşun kadar. 

K2:Benim umutlarım var. 

K3: Spor hayattır. 

K4: Çok acıktım. 

K5: Dostlarla beraber eğleniyorum. 

K6: Canım bebeğim. 

K7: Baba baba! Arkanda kocaman bir fil var. 

K8:Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. 

K9:Yemek yemek ne güzel şey.  
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K10: Seksi erkeğim. 

K11: Güçlüyüm. 

K12: Kadın da olsam bir erkek gibi savaşırım.  

Üçüncü aşamada seçtikleri fotoğraftan yola çıkarak ve bireysel olarak yalnızca 

bedenlerini kullandıkları bir devinim sergilerler fotoğraflarını gösterirler.  

Son aşamada iki grup oluşturulur ve bu iki grup hem söz kullanarak hem bedenini 

kullanarak ya da bunlardan birini seçerek belirledikleri fotoğraf üzerinden canlandırma 

yapar.   

Canlandırma 2 

8.Etkinlik 

Lider katılımcılara gündelik yaşantının içinde toplumsal cinsiyetimizi belli etmek 

için her gün tekrar ederek öğrenilen tavır, davranış, jest ve mimiklerden bahseder.  

Bunların fark etmeden gün içinde her gün tekrar edildiğinin altını çizer. Her katılımcının 

içinde yaşadığı toplumda fark ettiği bu öğrenilmiş davranışları düşünerek,  cinsiyeti 

gündelik olayların içinde performatif rolde göstereceklerini yani gender performans 

(JudithButler tarafından ortaya konulan) sergileyeceklerini söyler.  

Performansta, saçını tarayan kadın, ruj süren kadın, yemek pişiren kadın, otobüs 

durağında yanındaki kadını rahatsız eden erkek, vücudunu kız çocuğu gibi küçültüp bir 

ayağının parmak ucuna basarak eteği ile oynayan kadın, ağlayan kadın, özgüvensiz kadın, 

şiddet uygulayan erkek, sokağa tükürüp kabadayı gibi yürüyen erkek, gömlek giyen erkek 

kıvırarak yürüyen kadın gösterilir.  

 C-Değerlendirme  

9.Etkinlik 

Katılımcılar atölye sürecini sözel olarak değerlendirir. Lider: ”Bugün yaptığımız 

çalışmada hep fotoğraflar üzerinden ilerledik. Toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili neler 

fark ettiniz?” diye sorar.    

K1: Fotoğraflardan birinde kız da yemek istiyordu; fakat yemeği erkek çocuğa 

verdiklerini gördüm.  

K2: Diğer fotoğrafta baba ev işi yapıyordu; ama ev işi kadının işidir.  

K3:Victoria Secret mankenlerinin olduğu fotoğrafta, melek iyi olarak kadına 

yakıştırılmış. 

K5: Bir de melek kadınlara konulan bir isim olduğundan iki taraflı çağrışım 

yapıyor. 

K12: Beckham, yakışıklı ve özgüvenli erkeği temsil ediyor.  
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K7: Her iki tarafın da üzerine düşen rolleri var.  

K11: Fotoğrafların bazılarında rollerin farklılaştığını gördüm.  

K9: Bu iç çamaşırını giyerseniz seksi olursunuz diyordu. Hem kadın için hem 

erkek için bir reklam var.  

Lider: ”Bir önceki atölyede yarattığınız Şahika ve Recep bu rollerin ne kadarına 

sahipler?  

K6: Şahika yemek pişiriyor. Ev işi onun görevi.   

K8: Recep güçlü erkek. Atletle oturabiliyordu balkonda.  

Lider: ”Bu roller içinde avantajlı olan toplumsal cinsiyet rolü var mı? Varsa 

hangisi? Neden? diye sorar.  

K12: Kadın askerlik yapmıyor. Askere gitmek zorunda değil ülkemizde. Bu onun 

için avantaj.  

Lider, “İsrail’de kadınlar zorunlu olarak askere gidiyor. Bunun dışında ülkemizde 

ve tüm dünyada kadınlar askeriyede çalışabiliyorlar.  Ülkemizde daha çok geri planda 

çalışıyorlar. Fakat çeşitli ülkelerde doğrudan çatışmaya giren kadın askerler var.” der.  

K2: Erkekler de yemek yapmakla uğraşmıyor. Ev temizlemiyor. Bu onlar için 

avantaj.  

 Lider: “Spence (1985), sosyolojik bir terim olan rol, mevcut sosyal yapı içinde 

bireyin pozisyonunu ve bu pozisyonla ilgili sorumluluklarını, ayrıcalıklarını ve diğer 

pozisyonlardaki insanlarla etkileşimini yönlendiren kuralları belirliyor. Dökmen’e (2006) 

göre, toplumsal cinsiyet rolü toplum tarafından tanımlanan ve bireylerin yerine 

getirmelerini beklediği cinsiyetle ilişkili bir grup beklentidir. Sizin kadın/erkek şöyle 

davranır, şöyle giyinir, şöyle konuşur ifadeleriniz temelinde daha doğmadan cinsiyeti 

belli olan çocuk üzerinde toplum tarafından belirlenen bir dizi beklentiyi temsil ediyor.” 

der.  
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EK-1 

 

 

Fotoğraf 12: 2005 yılında Almanya’dayapılan seçimlerde Angela Merkel ilk kadın 

başbakan oldu ve başbakan galerisindeki yerini aldı. Foto: pa/ansa 

 

Fotoğraf 13: Emporio Armani için iç çamaşırı reklamı. Bu duvar ilanı, Milano erkek moda 

haftasına giriş için düzenlenen reklam kampanyasının bir parçasını oluşturuyor 

(04.01.2008). Foto: pa/ansa 
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Fotoğraf 14:Gergedanlar Krep Yemez kitabından bir sayfa 

 

Fotoğraf 15:Carl Joseph Begas’ın “Dağda İki Kız” adlı tablosu (1835), 

RehinischesLandesmuseum, Bonn 
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Fotoğraf 15: Ludwig Richter’in “Ye, İç, Tanrı unutmaz” adlı tablosu (1874), Ulusal 

Alman Müzesi, Nürnberg 

 

 

Fotoğraf 16: Kadın askerler temel eğitimde. 2001 yılından beri Almanya Federal 

ilahlı Kuvvetlerinde kadınlar askerlik yapabiliyor. 
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Fotoğraf 17:Meslek Lisesinde yemek dersi 1956, Almanya 
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IX. Oturum 

Konu: Kadın Sorunları ve Kadın Hakları      

Tarih: 08 Mayıs 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Grup: Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. Sınıf Öğrencileri (4 erkek, 8 kadın)  

Mekân:  107 no’lu sınıf 

Süre: 90’+90’ 

Yöntem ve Teknik:  Rol oynama, doğaçlama, büyük grup tartışması, donuk imge, uzman 

görüşü, liderin role girmesi 

Araç- Gereç:   Kâğıt, kalem,  yazılı metinler, Aylin Aslım’ınGüldünya adlı şarkısı (Zülfü 

Livaneli’nin kitabından uyarlanan Mutluluk filminin görüntüleri ile), Güldünya Tören’in 

fotoğrafı, Mezarının yanı başında oğlunun fotoğrafı, Kadın hakları ve kadın sorunları ile 

ilgili metinler, şal 

Kazanımlar: 

 Yaşadığı toplumdaki kadın sorunlarını fark eder.  

 Kadın hakları üzerine düşünür. 

 Kadın hakları üzerine araştırma yapar.    

 Öldürülen Güldünya Tören ve Medusa’nın hikâyesini bilir.  

Süreç: 

A-Hazırlık- Isınma  

1.Etkinlik   

Grup çember olur. Katılımcılar kendi ellerini birleştirerek kollarını kırmadan 

yukarıdan aşağıya indirince “ha”, yukarı kaldırırken “hi”, ellerini yan tutarak yanlarında 

duran kişileri kestiklerinde “ho” sesini çıkaracaklardır. Yavaş oynanan oyun, sonrasında 

hızlı oynanmaya başlar. Kesme yapmayan, "hi"  ya da “ha” ya da “ho” demeyen katılımcı 

oyundan çıkar.  Oyundan çıkan katılımcıların sayısı üç olunca, onlar da yeni bir çemberde 

oyunu oynamaya başlarlar. Yeni çemberde yanan, ilk gruba geçer. Oyun bir kere de 

oyundan çıkma olmadan oynanır. 

   2.Etkinlik  

Grup çember olur. Herkes gözlerini kapatır ve lider bir Medusa seçer. Kimse 

Medusa’yı bilmez. Çemberin ortasına gönüllü bir kişi (Perseus) alınır. Medusa kimseye 

belli etmeden birine bakıp göz kırptığında o kişi içinden üçe kadar sayarak yere çöker. 

Bu sırada Perseus da Medusa’nın kim olduğunu bulmaya çalışır. Oyun birkaç kez 
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oynanır.  (“Katil Köpekbalığı” oyunundan esinlenilmiştir.) Perseus ve Medusa’nın 

fotoğrafları  (Ek-1) yer almaktadır.  

3.Etkinlik  

Lider iki grup oluşturur. Bir gruba mitolojik kahramanlardan Medusa’nın 

hikâyesi, diğer gruba Güldünya Tören’in gazete haberi verilir. Her iki grup da hikâyelerin 

cümle cümle kesilmiş olan metinlerini birleştirir.  Birleştirilen metinler okunur.  (EK-2) 

4.Etkinlik  

Katılımcılar çemberde oturur ve lider büyük grup tartışması için aşağıdaki soruları 

sorar ve katılımcılar soruları yanıtlar.  

 Her iki hikâyenin de ortak yanları var. Bunlar nelerdir?  

K1: İkisinde de kadın öldürülüyor. Hiçbir suçları yokken suçlu konumuna 

düşüyorlar.  

K2: Suçu ikisinin de kadın olması ve güzel olması.  

K8: Ölmelerine karar verilmesi. Onlara hiç sorulmuyor “Yaşamak ister 

misiniz?” diye. 

 2004 yılında benzer bir olayın yaşanmasının sebebi nedir? 

K4: Bilinçsizlik. Kadını cinsel obje olarak değil, insan olarak görmek 

gerekiyor. 

K12: Kadına hala değer verilmiyor. 

K6: Kadın ikinci sınıf muamele görüyor.  

 Çevrenizde benzer olaylarla karşılaştınız mı? 

K11: Yaşadığım bölgede gördüğüm, duyduğum buna benzer çok olay var. 

Benim tanık olduğum. Birine tecavüz etmişlerdi, hamile kaldı. Tecavüze 

uğradığını anlatamadı. Ağabeyleri hamile olduğunu fark edince zorladılar ama 

isim vermedi. Annesine anlattı. Ağabeyleri daha sonra kardeşlerini kabul 

etmediler. Kadını evden kovdular ve kendini öldür dediler. Tüm toplum onu 

dışladı. Köprüden atladı ve intihar etti. 

K1: Zorlamışlar onu. İntihar etmemiş.   

K9: Benim duyduğum bir hikâye. Baba kızlarına tecavüz ediyormuş. Anneleri 

de biliyormuş ama bir şey yapmıyormuş. Küçük kız hamile kalmış. Sonra 

psikologa götürüldüğünde olay ortaya çıkmış. Anne ve baba hapishaneye 

girmiş.  

 Kadın neden hem şiddete maruz kalan hem de cezalandırılandır?  
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K5: Çünkü o kadın. Her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar kadınlara. 

K12: Kadın hep eziliyor işte neden olacak.  

K2: Bu böyle gelmiş hep.  

 Ataerkil düzende neden kadın mağdurdur?   

K7: Yunan mitolojisinden beri alışılagelmiş bir süreç bu.  

K8: Tanrılarda bile bu varsa, yaradılış.  

K5: Tanrıların hikâyelerini de insanlar yaratmış, bu bahane oluyor.  

B-Canlandırma 

5.Etkinlik   

Katılımcılar üçüncü etkinlikteki gruplarına giderler ve verilen dramatik durumlar 

üzerinden doğaçlamalarını yaparlar. (Doğaçlama kuralları katılımcılara 

hatırlatılır.)  

A. Grup: Perseus, Medusa’nın kafasını kesmek için onun yaşadığı adaya 

gittiğinde Medusa, Perseus’un kendisini öldürmeye geldiğini anlar. 

Medusa’nın “Dinle beni! Hiçbir şey göründüğü gibi değil” demesiyle 

canlandırma başlar.  

B. Grup: Ağabeyleri tarafından vurulan Güldünya hastaneye kaldırılır. 12 saat 

sonra ağabeyi onu öldürmek için hastaneye gelir.  Güldünya’nın “Dinle beni, 

hiçbir şey göründüğü gibi değil” demesiyle canlandırma başlar.   

Ara  

6.Etkinlik  

Lider role girer. Boynuna bir şal takar ve katılımcılara hitaben konuşmaya başlar. 

Katılımcılar sosyal hizmet uzmanı olarak kadın sığınma evine gelen Güldünya’ya nasıl 

yardım edeceklerini; korunması için hangi önlemlerin alınması gerektiğini toplantıda 

konuşurlar.   

Lider aşağıdaki yönergeleri sırasıyla verir: 

Arkadaşlar biliyorsunuz Güldünya Tören sabah bizim kurumuza giriş yaptı. 

Sağlık problemleri devam etmekle birlikte hastanede değil de burada kalacak kadar 

sağlıklı. Güldünya’yı ağabeyleri arıyor. Tabii Güldünya’nın gizlilik ilkesi içinde bizim 

kurumumuzda kaldığını kimse bilmiyor. Fakat Güldünya’yı nasıl koruyacağız? Kendi 

yaşamını kurması için nasıl yardımcı olacağız? Sizce neler yapabiliriz? 

K6: Kadın sığınma evinde olduğu halde öldürülen kadınlar var. İsmi ve soy ismi 

değiştirilebilir. 

K1: Olabildiğinde izini kaybettirmesini sağlamalıyız. 
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K6: Yurtdışına gönderebiliriz ama eğitim alması lazım. Dil öğrenmeli, orada ne iş 

yapacak? 

K1: Akrabalarının ilk bakacağı yer kadın sığınma evleri olur. Onun yeni bir ev ve 

iş ile yeni bir hayat kurması lazım. 

Lider: Onu bulmaya çalışacakları için çocuğunu ayrı ve güvenli bir yere 

gönderdik. 

K8: Bir evde polis koruması ile kalabilir. Orada psikolojisini biraz toparlar ve o 

arada da eğitim alır. Ondan sonra yurtdışı düşünülebilir.  

Son yıllarda artış gösteren kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri sebebiyle 

kurum yöneticisi bir çalışma başlatılmasını istedi. Ocak ayından beri bu yıl 102 kadın 

öldürüldü ki; henüz mayıs ayındayız. Biliyorsunuz her geçen gün kurumuza gelen kadın 

sayısı da artmakta ve işlenen cinayetler engellenememektedir. Sizden iki ayrı grup olarak 

bir araya gelmenizi rica ediyorum. Bir grup mevcut kadın sorunları ve kadın hakları ile 

ilgili bir rapor hazırlayacak. Diğer grup kadına yönelik şiddeti hukuki boyutu ile ele 

alarak kadın hakları üzerinden bir araştırma gerçekleştirecek. Yarın saat 12.00’ de 

yeniden konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştireceğiz.   

Peki, arkadaşlar uzun saatler süren çalışma sonunda toplantımıza başlayabiliriz. 

Önce bulduğunuz sorunları dinleyelim.  

K6: Sorunlara şiddetle başladık. Psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet. İkinci olarak 

hukuki haklardan yoksun bırakılmayı sorun olarak aldık. Üçüncü olarak ise bedensel 

haklardan yoksun bırakılmayı aldık.  Yani taciz ve tecavüz. Son olarak ise toplumda değer 

görmemek. 

Peki, hukuki boyutta ne tür araştırmalar yaptınız? 

K9: Evlenme ile başladık. Medeni kanunda yaşını doldurmamış olan kimse 

evlenemez. Doldurduktan sonra da evlenmeye zorlanamaz. Evlense bile cinsel zorlamaya 

maruz kalırsa şikâyette bulunma hakkı vardır. Türk ceza kanununa göre kadın kimsenin 

malı değildir. 

K11: Ayrıca boşanma ve kadına yönelik şiddete yönelik haklar bulduk. 

 

7.Etkinlik 

Katılımcılar iki gruba ayrılır ve her grup toplumda farkındalık yaratmak için 

kadına yönelik şiddet ile ilgili bir dakikalık kamu spotu hazırlar.  

Lider role girer ve aşağıdaki yönergeyi verir: 
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Tespit ettiğiniz sorunlar yeni değil. Hukuki boyutları ele aldığınızda yasaların da 

yeterli olmadığını görüyorsunuz ve mevcut kanunlar ne yazık ki sorunlara çözüm 

bulmakta tam olarak yardımcı olmuyorlar.  Biliyorsunuz yöneticimiz bu durumla 

yakından ilgileniyor ve konu ile ilgili bir kamu spotu yapmanızı çok önemsiyor. Ne 

yapabiliriz? Herkes içinde bulunduğu grupta kalsın lütfen. Nasıl bir kamu spotu olmalı 

ki; insanlar evlerinde izlerden “zap” yapıp geçmesinler ve kamu spotunu izlesinler?  

Birinci grup kadınların erkek, erkeklerin kadın gibi yaşadığı “Tersine Dünya” bir 

kamu spotu hazırlar. Sloganları: “Kadınlar insanlığın kanatlarıdır.” 

İkinci grup töre cinayetlerine kurban giden bir kadının hikâyesi üzerinden bir 

kamu spotu hazırlar. Sloganları: “Sessiz kalma, suça ortak olma!” 

Kamu spotları izlendikten sonra lider role girerek, Güldünyan’ın ağabeyleri 

tarafından bu sığınma evinde kaldığının öğrenildiğini ve bu sebeple Güldünya’nın 

buradan ayrılmak zorunda kaldığını; fakat konunun toplumsal önemi ve insani boyutu 

sebebiyle grupların araştırmalarına devam etmesine karar verildiğini bildirir.  

C. Değerlendirme 

8. Etkinlik  

Lider,  katılımcılara Güldünya’nın şarkısını (Ek-3) dinletir Mutluluk filminin 

görüntüleri ile birlikte ve filmdeki şiddet üzerine konuşulur ve Güldünya ile ortak olan 

yanları değerlendirilir.  Katılımcılara Güldünya Tören’in fotoğrafı ve mezarının yanı 

başında duran çocuğunun fotoğrafı (Ek-4) gösterilir. 
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EK-1  

 

 

Fotoğraf 18: Medusa 

 

 

 

 

Fotoğraf 19: Perseus elinde Medusa’nın kesik başını tutuyor.  
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EK-2 

1.Grup:  Medusa 

Metin:Medusa, Phorkus ile Keto’nun üç kızlarından ölümlü olanıdır. 

Kardeşleri ile birlikte tanrılara adanmak üzere Athena’nın tapınağına verilir. 

Athena’nın kocası denizlerin tanrısı PoseidonMedusa’yı görünce ona aşık olur. Bir 

türlü aklından çıkaramaz. Poseidon, Athena'nın tapınağında Medusa’ya tecavüz eder. 

Athena buna karşılık Medusa'nın saçlarını yılanlara dönüştürür. Yüzünü de çok çirkin 

yapar.  Gözlerine kim bakarsa taşa dönüşür. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Medusa (07.05.2015) 

2.Grup: Güldünya 

Metin:Güldünya Tören (d.1982, Bitlis - ö. 1 Mart 2004, İstanbul), akrabası 

tarafından tecavüze uğrayıp hamile kaldığı için aile kararıyla öldürülen ve töre 

cinayetlerinin sembollerinden olan kadın.Ailesinin ölüm kararından sonra İstanbul'a 

kaçan Güldünya, ağabeyleri tarafından bulunarak sokak ortasında vuruldu. Hastaneye 

kaldırılan Tören, on iki saat sonra hastaneye gelen kardeşi tarafından öldürüldü. 

Tecavüz eden akrabası Servet Taş 14 Ekim 2011'de sokak ortasında kurşuna dizilerek 

öldürüldü. Güldünya'yı öldürdüğü için 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve 8 

yıldır cezaevinde olan kardeşi Ferit Tören de 29 Şubat 2012'de öldü. Ölüm nedeni 

kalp krizi olarak açıklandı.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCld%C3%BCnya_T%C3%B6ren (07.05.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Medusa
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCld%C3%BCnya_T%C3%B6ren
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EK-3 

Şarkı Metni 

Güldünya 

canım abim vurma beni 

bu dünyadan alma beni 

dökülür mü kardeş kanı 

bir karında yatmadık mı 

bir anadan doğmadık mı 

bir memeden doymadık mı 

bin bir yarayla tek bir kurşunla gitti güldünya 

kim farkında kimin umurunda yandı bir dünya 

seni gönderene söyle 

köydeki büyük meclise 

söyle daha çocuk yaşta 

üstüme çıkan herife 

eğer böyle ölürsem 

iki elim yakanızda 

hayaletim gezer 

düşer peşinize 

bin bir yarayla tek bir kurşunla gitti güldünya 

kim farkında kimin umurunda yandı bir dünya 

binbir yarayla tek bir kurşunla gitti güldünya 

kim farkında kimin umurunda söndü bir dünya 

Söz – Müzik Aylin Aslım 
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EK-4 

 

Fotoğraf 20: Gündünya 

 

 

    Fotoğraf 21: Güldünya’nın çocuğu ve mezar taşı 
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X. Oturum 

Konu: Kitle iletişim araçlarında toplumsal cinsiyet (Televizyon, reklam, sinema, gazete, 

dergi)  

Tarih: 15 Mayıs 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Grup: Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. Sınıf Öğrencileri (4 erkek, 9 kadın)  

Mekân:  107 no’lu sınıf 

Süre: 90’+105’ 

Yöntem ve Teknik:  Rol oynama, doğaçlama, reklam, donuk imge, iç ses 

Araç- Gereç:  Kâğıt, kalem, yapıştırıcı, makas, “Ben bilmem eşim bilir”, “Çarkıfelek” 

ve “Disco Kralı” programlarından bölümler, “Agora”, “Selvi Boylum Al Yazmalım” 

filmleri, Posta, Hürriyet, Sabah gazeteleri, Cosmopolitan, Elele, Vogue dergilerinin 

Mayıs 2015 sayıları, Magnum, Hotpoint, Wapps reklam filmleri. 

Kazanımlar: 

 Kitle ve iletişim araçlarında kullanılan cinsiyetçi dili fark eder.  

 Kitle ve iletişim araçlarında hazırlanan görsellerde toplumsal cinsiyet algısını ve 

fark eder.  

 Kitle ve iletişim araçlarında çekilen filmlerde ve reklamlardaki toplumsal cinsiyet 

algısını fark eder.  

 Kitle ve iletişim araçlarında yer alan toplumsal cinsiyet algısını tartışır.  

Süreç: 

A-Hazırlık- Isınma  

1.Etkinlik  

A- Kanal Değiştirme Oyunu I 

   Katılımcılar eş olur. Kendi içlerinde A-B diye ayrılırlar. Önce A’lar televizyon 

olur. Televizyonun 1. , 2. , 3. , 4. kanallarında neler oynayacağına televizyon olan kişi 

(A) karar verir. Televizyonun kumandasını elinde tutan kişi (B) her seferinde kanalı 

değiştirebilir. Televizyon (A) istediği programları oynar. Kanal değiştikçe de seçilen 

kanalda kaldığı yerden devam eder.  Eşler rolleri değişir.  

Lider katılımcılara en çok hangi programları izlediklerini ve izlettirdiklerini sorar. 

K1: Spor, hava durumu, müzik kanalı, ana haber. 

K2: Ana haber, at yarışı, sokak röportajı, Muhteşem Yüzyıl. 

K3: Gündüz kuşağı dizileri, magazin, spor programı ve haber. 

K4: Haber, müzik programı, çizgi film, kuaför programı. 
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K5: Yemek tarifi, magazin, İşte Benim Stilim, haber. 

K6: Fashion TV, sokak röportajı, yemek programı, futbol programı 

K7: Pilates, Survivor, Bu Tarz Benim, müzik programı. 

K8: Spor, haber, Aşk-ı Memnu, Survivor. 

K9: Pilates, bal reklamı, Seda Sayan, Saadettin Teksoy. 

K10:Hava durumu, haberler, izdivaç, belgesel 

K11: İzdivaç, spor, Bugün Ne Giysem, haber 

K12: Esra Erol’la, Fashion TV, 32. gün, spor 

B- Kanal değiştirme oyunu II  

Grup ikiye ayrılır. İlk grup televizyon, ikinci grup televizyonu kumanda eden 

seyirciler olur.  İzlemek istedikleri programları söylerler.  (“Bana her şey yakışır”, 

“Bugün ne giysem”, “Esra Erol’la”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Yaprak Dökümü”). 

2.Etkinlik  

Lider,  boynuna şalını takar ve role girer. Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz 

Güldünya artık bizimle olmasa da biz araştırmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta kitle 

iletişim araçlarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine çalışacağız. “Tv programı 

denilince ilk aklımıza gelenleri ve dikkatimizi çekenleri söyledik ve yaptık. Bu 

programlar bize neler anlatıyor? Bize neden izletiliyor?”  diye sorar; bir düşünün der. 

“Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı programdan kısa bir bölüm izlettirir. Lider, katılımcılara 

izlerken kadın ve erkeklerin tavırlarına ve kullandıkları dile dikkat etmelerini söyler. 

Program izlendikten sonra katılımcılara gözlemlerini sorar.   

Lider: Tavır ve kullanılan dil açısından neler söyleyebilirsiniz? 

K1: Show yapıyorlar. Bunlar oyun. Katılanlara ne yapmaları gerektiği söyleniyor. 

Benim tanıdıklarım katılmıştı. Onlara sarılıp, öpüşüp dikkat çekmeleri söylenmiş. 

Yapılmazsa da uyarıyorlarmış.   

K6: Bunlar kesin programdan sonra ayrılmıştır.  

Lider: Kadın nasıl gözüküyor? Erkek nasıl? 

K4: Kadın çirkefti. 

K1: Hakaret ediyorlar birbirlerine. Özellikle kadın aşağılıyor adamı. Adam da 

sesini çıkarmıyor. Ezik bir hali var. 

K11: Kadın abartılı davranıyor. 

K5: Dip boyası gelmiş. 

K3: Erkek üzgün ve mazlum gözüküyor. 

K7: Kadın çirkin ve bodur. Erkek ben niye evlendim der gibi duruyor.  
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Lider: Erkeğin saçlarını hatırlıyor musunuz? 

K12:Saçlar beyazlamış, 5 yılda kadın çöktürmüş. 

Lider: Neden kadının detayları daha çok aklımızda? 

K3: Çünkü kadın daha dominanttı. 

K4: Kadınlar kadınlara bakıyor. Erkekler de kadınlara bakıyor. Fiziksel olarak 

nasıl gözüktüğü daha önemli kadınların.  

Lider, ezen ezilen ilişkisi üzerinden programı değerlendirir. “Genelde kadının 

güzel ve baskın; erkeğin ise çirkin ve ezik olduğu bu program, hem kadınlar hem erkekler 

tarafından izlenmektedir. Ezilen kadın televizyonda ezen bir kadın gördüğü zaman 

kendini o kadın yerine koyarak zihinsel olarak kocasından intikam aldığını düşünerek 

izlediğinden haz alabilir. Böylece tv programı reytingini arttırır.” 

Lider katılımcılara “Çarkıfelek” adlı programdan kısa bir bölüm izletir. Ardından 

katılımcılara izlenilen bölümde ne olduğunu sorar.  

Lider: Sizce ne oldu? Ne izledik? 

K12: Boyu yetmedi. 

K2: Adam cinsellikle ilgili bir espri yaptı. 

Lider: Kız elbisesinin dekoltesinden harfi çeviremedi. Kolunu o kadar 

kaldıramadı. Sunucu kim?  

K6: İlker Ayrık. 

Lider. Erkek. Peki hostes? 

K4: Kadın. 

Lider: Kadın nasıl giyinmiş? 

K12: Ablasının düğününe gitmek için hazırlanmış gibi. 

K9: Grand tuvalet. 

Lider: Kadın bu gibi programlarda estetik olan, güzel görünen yardımcı 

rolündedir. Kadın zekâsı az olarak kabul edilen cinstir. Adam ise rahat giyinmiş. Ne 

giydiğinin önemi yok. Ne söylediğiyle ilgileniliyor. Erkek zekâsı kadından yüksek olan 

cins olarak görülür. Tv programlarında genellikle kadını erkekle aynı seviyede 

göremiyoruz. Kadın zekâsı düşük; fakat güzel olmak zorunda olan. Erkek ise, zeki, zengin 

olan; fakat nasıl gözüktüğü önemli olmayan.  

Lider katılımcılara “Disco Kralı programına konuk olan Nahide’nin olduğu 

bölümden ” kısa bir bölüm izletir. Ardından katılımcılara gözlemlerini sorar.   

Lider: Bu kadın nasıl bir kadın imajı çiziyor?  

K9: Zeki olmayan, tamamen fiziği ile ön plana çıkan. 
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K3: TT olmaya çalışan, fiziği ile ön plana çıkmaktan hoşlanan bir kadın.  

K8: Okan böyle kadınları reyting için özellikle çağırıyor.  

Lider izledikleri kişinin oyuncu olduğunu ve bilerek böyle davrandığını söyler. 

Okan Bayülgen’in amacı da, sanatıyla değil bedeniyle öne çıkan kişileri 

eleştirmektir.  

Televizyon programlarına her zaman cinsiyetçi yaklaşım üzerine eleştirel bir 

gözle bakmanız ve bizi nasıl manipüle ettiklerini görmeniz cinsiyet eşitliği açısından 

önemli bir adımdır.  

B-Canlandırma 

3.Etkinlik  

Lider katılımcılara üç reklam filmi izletir. Katılımcılar reklamlardaki cinsiyetçi 

yaklaşımları tespit eder ve reklamları değerlendirirler. Lider katılımcıları üç gruba ayırır. 

Her grup reklamını cinsiyet eşitliği çerçevesinde yeniden çeker ve sloganını belirler. 

Reklamlar: (Magnum, Hotpoint, Wapps) 

1.Grup: Yarışı bir kız, bir erkek kazandı. Dondurmayı ikisi de yedi. Slogan: “Kısa 

süreli atıştırmalar için.  

2. Grup: Anneler gününde anne tatile gönderildi. Slogan: “Çiçek alana ütü hediye” 

3. Grup: Çikolatayı kızlar da erkekler de atıştırmak için yedi. Slogan: “Yarışmayı 

kazanan magnum ısmarlar.” 

-Ara- 

4.Etkinlik   

Lider, rolde televizyon programlarından sonra bazı filmler üzerinde inceleme 

yapacaklarını söyler. Katılımcılara Hypathia’nin hayatının anlatıldığı Agora adlı filmin 

son sahnesini izlettirir. Film üzerine konuşulur.  

Lider: Kadın nasıl bir izlenim uyandırıyor? 

K3: Bağımsız gözüküyor. 

K4:Masum gibiydi. 

K6: Zayıf, çelimsiz. 

K12: Korkuyordu. 

Lider: Erkekler nasıldı? 

K5: Hunhar, kaba, acımasız. 

K7: Güçlü. 

K2: Erkek olsa öldürmeden kıyafetlerini çıkarmazlardı.  
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Öncesinde ne olmuş olabileceği sorulur.  Ardından katılımcılar iki gruba ayrılır 

ve her grup 5 aşamada donuk imge ile Hypathia’nın nasıl bu sona geldiğini gösterir.  

İkinci aşamada lider grupların Hypathia’nın bu sahneden önceki sahnesini 

canlandıracaklarını söyler.  Seyredilen sahnenin 10 dakika öncesi canlandırılır.  

Lider, tahtaya Hypathia’nın resmini asar. Bir kadın olan Hypathia, pagandı ve 

bilim kadınıydı. Yunan filozof, matematikçi ve astronomdu. İskenderiye 

Kütüphanesi’nde felsefe, matematik ve astronomi dersleri veriyordu. O dönemde 

Hıristiyanlar paganların din değiştirmesi için baskı yapıyorlardı. Hıristiyan olmayan 

herkesi öldürüyorlardı. Hypathia’yı da kiliseye götürüp soydular ve taşlayarak öldürdüler. 

İskenderiye Kütüphanesi’nin de pagan dininin güçlü bir şekilde devam etmesini 

sağlayacak eserler olduğu için yakıldığı söylenmektedir.  

 

Fotoğraf 22: Haypathia 

5.Etkinlik  

Lider, rolde bu sefer bir Türk filmi izleyeceklerini söyler. Atıf Yılmaz’ın yönettiği 

Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki İlyas ile Asya’nın iç seslerinin konuştuğu bölümü 

izletir.   

Film izlendikten sonra lider, filmle ilgili sorular sorar. 

Lider: Filmle ilgili aklınıza hangi kavramlar geliyor?  

K8: Fedakârlık 

K7: Sadakat 

K12: Emek 

K1: Sevgi 

K3: Emek 

Lider: Bu filmi izledikten sonra soru sorsanız hangi sorular aklınıza gelir? 

K8: Âşık olduğunu mu yoksa sana emek verene mi seçersin? 



164 

K6: Kadın sevgi ve emek arasında kalır mı? 

K8: Bir kere ağlatılmış ve çocuğu diğer adamı seçtiği için ona gidiyor mu?  

K12: Diğer adama da sadece emek harcadığı için gitmek haksızlık değil mi? 

Lider: Sadece çocuk için gitmek, vazgeçmek haksızlık değil mi?  

K2: Ama gitse vefasızlık olurdu. 

Lider: Peki, erkek açısından baktığınızda filmde erkeklerin nasıl bir imajı var? 

K8: İlyas yakışıklı ve çapkın bir imaja sahip.  

K6: Kadir İnanır filmde baştan çıkarılan sanki çok suçu olmayan gibi. Diğer kadın 

baştan çıkarıyor onu. 

K2: Diğer adam Anadolu çocuğu, mülayim, fedakâr. 

K8: Cemşit, diğerine göre daha az yakışıklı.  

Filme dair yorumlar yapıldıktan sonra film bir kez de sessiz izlenir.  

Lider: Filmi sessiz izlerken nasıl karakterler var gibi? 

K8: İlyas ısrarcı ve çapkın. 

K6: Cemşit, sakin ve sabırlı. 

K4: Asya, çabuk kanan gibi gözüküyor.  

Lider: Kamyon neyin sembolü olabilir? 

K5: O zamanın Mercedes’i bence. Gücü temsil ediyor.  

Filme dair yapılan yorumlardan sonra lider izledikleri sahnenin 5 donuk imge ile 

gösterilmesi için üç grup oluşturur.  Gruplar 5 donuk imge ile sahneleri gösterirler. 

Lider: İzlediklerinizi donuk imge ile canlandırmak neler hissettirdi? 

K5: Hızlı oldu. Garip geldi. Canlandırırken iyi ki gitmedim dedim. Önceden niye 

gitmedi diyordum. 

K3: Yaşadım. 

K9: Kafam karıştı. Kararsız kaldım çok. 

K11: Ne zor bir durum. 

K1: Aklıyla kalbi arasında kalıyor. 

Ardından iç ses tekniği ile birinci grup ikinci grubu, ikinci grup üçüncü grubu, 

üçüncü grup birinci grubu seslendirir. Böylece filmi izleyen katılımcıların donuk imgeleri 

oluşturduktan sonra yaşadıkları duygudaşlık süreci hakkında da bilgi edinilir. 

Lider, sinemada ideal kadının, eş, anne, mükemmel bir arkadaş, sonsuza dek 

yuvasının ve evinin güvenilir kadını; ideal erkeğin ise erkeksi (güçlü), serüvenci, 

kuvvetli, tuzağa düşmeyen erkek olarak gösterildiğini söyler. Ayrıca Mulvey’e göre 

sinemanın sunduğu hazlardan birinin gözetlemek olduğunu, bakmadaki hazzın etkin 
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erkek ve edilgen kadın arasında paylaşıldığını, filmlerdeki kadınların bakılası olan, 

nesneleştirilen olduğunu söyler.   

6.Etkinlik  

Katılımcılar çember olur. Lider, parmaklarını şaklatıp ardından alkışlayarak 

“Nelerden, Gazetelerden” der ve ritim tutarken aynı zamanda bir gazete ismi söyler. 

Ardından katılımcılar çemberde ritim tutmaya devam ederek istedikleri gazeteyi sırayla 

söylerler.    

7. Etkinlik  

Lider rolde, katılımcılara toplumsal cinsiyet algısından yola çıkarak dergi ve 

gazeteleri inceleyeceklerini söyler ve onları iki gruba ayırır. Bir gruba Posta, Hürriyet, 

Sabah gazetelerini; diğer gruba Cosmopolitan, Elele, Vogue dergilerinin Mayıs ayı 

sayılarını verir. Bu gazete ve dergilerdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliği içeren görselleri 

ve cümleleri bulmalarını söyler. Bulduktan sonra gruplar bunları keserek karton üzerine 

yapıştırıp bir kolaj oluştururlar. Bu kolajı diğer gruba toplantıda sunarlar.  

C-Değerlendirme  

8. Etkinlik  

Lider rolde, katılımcılara araştırmalar sonrası kitle iletişim araçlarında tespit 

ettikleri cinsiyetçi söylemleri, görselleri daha önce fark edip etmediklerini sorar.  

K1: Hiç fark etmemiştim bunları. Anlamıyormuşum.  

K2: Belki de bunları değiştirerek başlamalı. 

K3: Nasıl da beynimizi yıkıyorlar. 

K4: İnanamıyorum. Çok şaşırdım. Nasıl bunları daha önce fark etmedim ki?! 

K5: İyi de bunlar hep var.  

K6: Gerçeklik payı yok mu? Kadınlar kendilerini bilerek aptal yapıyor bazen.  

K7: Kendileri böyle olmayı tercih ediyor olabiliyorlar.  

K8: Erkekler akıllı kadınları sevmiyor ayrıca.  

K9: Gösterilen ve yaşanan arasında farklar da var bence. 

K10: Bu algıyı kıran kadınlar da var artık.  

K11: Bize bunu dayatıyorlar. Nasıl olmamızı istiyorlarsa onu bize sunuyorlar dört 

bir koldan. 

K12: Yazık…  

9. Etkinlik 

Lider tahtada asılı duran Hypathia’nın resminin yanına Lale Orta (Futbolcu, 

hakem), Benazir Bhutto (Pakistan Eski Başbakanı), Leyla Ağaçkoparan (Tır şöförü), 
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HedyLamarr (Wifi ve Bluetooth teknolojisinde kullanılan iletişim yönteminin mucidi), 

Hatice Altuğ (Fizikçi) nun fotoğraflarını (Ek-1) asar ve her bir kadının meslekleri üzerine 

konuşulur. Lider, kadın erkek mesleği diye bir ayrımın olmadığını; fakat bize daha 

çocukluktan itibaren toplumsal cinsiyet mesajlarının verildiğini, böylece engelleri 

zihnimizde önce kendimizin sonra toplumun yarattığını söyler ve erkek mesleği olarak 

görülen meslekleri yapabilen bu kadınlar kitle ve iletişim araçlarında sık sık değil 

neredeyse hiç yer almazlar ve bu değerli insanların adlarını bizler hiç duyamayız; çünkü 

toplumsal cinsiyet algısı içinde bu kadınlar aykırı meslekler yapmaktadırlar ve erkek işine 

karışmakta oldukları için onaylanmazlar.  
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EK-1 

 

Fotoğraf 23: HedyLamarr, Wifi ve Bluetooth teknolojisinde kullanılan iletim 

yönteminin mucidi 

 

 

      Fotoğraf 24: Pakistan Eski Başbakanı 
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Fotoğraf 25: Hatice Altuğ Fizikçi. Nanoteknoloji ile vücutta hastalık taşıyan virüsleri 

tespit edebilen bir cihaz geliştirdi.Lazerin hızını yüz kat arttırdı. 

 

Fotoğraf 26: Türkiye’nin ilk kadın tır şoförü 

 

Fotoğraf 27: Türkiye’nin ilk kadın futbol oyuncusu, antrenörü ve teknik direktörü 
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XI. ve XII. Oturum 

Ders: Yaratıcı Drama 

Konu:  Ailede ve okulda cinsiyetçi çocuk yetiştirme 

Tarih: 22 Mayıs 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Grup: Sosyal Hizmet Bölümü Drama Dersini seçen 1. Sınıf Öğrencileri (4 erkek, 9 kadın) 

Mekân:  107 no’lu sınıf 

Süre: 90’+90’+90’+90’ 

Yöntem ve Teknik:  Öğretmenin role girmesi, rol oynama, ikili doğaçlama, bilinç 

koridoru, sıcak sandalye, flashback, uzman görüşü, toplantı düzenleme 

Araç- Gereç:  Kâğıt, kalem,  

Kazanımlar: 

 Aile içindeki toplumsal cinsiyet algısını fark eder.  

 Aile içinde cinsiyetçi çocuk yetiştirildiğini fark eder.   

 Okuldaki toplumsal cinsiyet algısını fark eder.  

 Okulda cinsiyetçi çocuk yetiştirildiğini fark eder. 

Süreç 

Hazırlık/ Isınma 

1. Etkinlik  

 Liderin doğrudan role girmesi ile süreç başlar. Lider, önce geçen hafta yapılanları 

katılımcılara hatırlatır.   

“Merhaba Arkadaşlar, biliyorsunuz Güldünya’nın kadın sığınma evimize 

gelmesinden sonra kadın sorunları, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet algısı üzerine 

çalışmalar yaptık. Bu bağlamda kadın sorunlarını ve bu sorunlara bulunabilecek çözümler 

üzerinde çalıştınız. Kamu spotu çektiniz. Toplumsal cinsiyet algısının kitle iletişim 

araçları ile nasıl aktarıldığını incelediniz. Geçen hafta mesai bitiminde dergi ve gazeteler 

üzerinden sunumlarınızı gerçekleştirdiniz. Bu çalışmaların tümünü de yöneticiyle 

paylaştım. Yapılan çalışmalardan çok memnun kaldığını söyledi. Bu şekilde çalışmaya 

devam ederseniz kadın sorunları üzerine toplumda bir farkındalık yaratabileceğimizi 

düşünüyor. Bu arada Güldünya başka bir isimle yeni hayatına başlamak üzere yurtdışına 

gönderildi biliyorsunuz. Kendisi yöneticimize bir mektup yazmış ve mektupta iyi 

olduğunu belirtmiş ve hepinize sevgilerini iletmiş.”  
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B-Canlandırma 

2. Etkinlik Toplantı  

Lider kadın sığınma evine yeni gelen kişi üzerinden kurguyu oluşturmaya başlar.  

“Arkadaşlar dün akşam siz çıktıktan sonra kadın sığınma evine Derya Erveren 

geldi. Dün intihar etmeye kalkmış ve hastaneye kaldırılmış. Hastaneden doğruca buraya 

gönderildi. Ağabeyi 2 gün önce silahla vurmaya kalkmış. Elinden zor kurtulmuş. Bir 

arkadaşına sığınmış. Fakat oğlunu bırakıp kaçmanın vicdan azabı ve kocasının oğlunu 

ona vermeyeceği düşüncesi ile ilaç içerek intihar etmeye kalkmış. İçinde en ufak bir 

yaşama isteği yok. Bu şekilde giderse yeniden intihar etmeyi deneyecektir. Bu sebeple 

Derya ile elinizden geldiğince yakından ilgilenmeniz gerekiyor. Onun yeniden yaşama 

tutunmasını sağlamak, oğlunu alabileceğini kendisine anlatmak, elindeki gücün farkına 

varmasını sağlamak sizin göreviniz.  

Kendisi ile ilgili verebileceğim diğer bir bilgi de doktora öğrencisi olduğudur. 

Gazi Üniversitesi’nde Eğitim Bilimlerinde doktora yapıyor. Dersleri bitmiş tez 

aşamasında çalışmalarını sürdürüyor.  

Şimdi, sizlerin bu konu ile ilgili neler yapabileceğinizi görüşmenizi istiyorum. 

Önce psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları kendi aralarında bir görüşme yapsınlar. 1 

saat sonra bir araya gelip çözüm önerilerinizi konuşalım.” 

Lider katılımcılara çözüm önerilerini sorar. Katılımcılar uzman rolünde çözüm 

önerilerini sunarlar. 

K1: Öncelikle ağabey için dava açılıp uzaklaştırma kararı alınmalı. Sonrasında ise 

eşi ile probleminin ne olduğunu anlayıp, çocuğun velayetini almak için dava 

açması lazım. 

K8:Ağabeyinin neden kardeşini öldürmeye çalıştığını anlamamız lazım. 

K3: Psikolog ile görüşüp hemen tedavi sürecine girmeli 

K1: Her şeyden önce Derya ile iletişim kurabilmeli ve onunla konuşmalıyız. Olup 

biteni anladıktan sonra söylediğiniz yasal süreçleri devreye sokarız.   

K10: Şu an kimseyle konuşmuyor. Bunu yapmamız biraz zor olabilir. Nasıl 

yaklaşmalıyız. Önce bunu düşünelim.  

3. Etkinlik  

Çözüm önerileri sonrası Derya’nın ağabeyi Ahmet ile neden tartıştığı ve Ahmet’in 

onu neden öldürmek istediği üzerine eş zamanlı ikili doğaçlama yapılır. Katılımcılar eş 

olur. Eşlerden biri Ahmet biri Derya olur. Doğaçlama başlar. Bir süre sonra lider grubu 

durdurur ve dokunduğu kişilerin doğaçlamaya başlaması için yönerge verir. 
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Doğaçlamalarda Derya’nın hangi sebeplerle öldürülmek istenmiş olacağı ortaya çıkar ve 

bu sebepler not alınır.  

Katılımcıların doğaçlamalarıyla ortaya çıkan sebep; Derya eşinden boşanmak 

istiyor. Okuldaki rahat hareketleri aldatma olarak algılanıyor. 

1.Grup:   ağabeyi Derya’yı eşini aldatmakla suçluyor. Derya ise eşinin kendisi ile 

ilgilenmediğini ve dinlemediğini söylüyor.  

2.Grup: Derya’nın ağabeyi kıyafetlerini sorun yapıyor. 

3.Grup: Derya kaçarak evlenmiş. Evine geri dönmek istiyor ancak ağabeyi izin 

vermiyor ve eve dönerse babasının emriyle onu öldüreceğini söylüyor. 

4.Grup: Derya’nın eşi ona tecavüz etmiş ve tecavüz sonrasında ağabeyi onu zorla 

evlendirmiş. Derya artık ayrılmak istiyor ancak ağabeyi izin vermiyor. 

5.Grup: ağabeyi Derya’ya başkalarıyla el ele dolaştığını söylüyor ve onu eşini 

aldatmakla suçluyor. 

4. Etkinlik  

Lider katılımcıları 3 gruba ayırır. Flashback tekniği ile Derya’nın ailesinden 

istenme anı canlandırılır.  Canlandırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranır.  

Derya, Erkan ile isteyerek mi evlendi? Yoksa ailesinden kurtulmak için mi 

evlendi? 

Katılımcıların doğaçlamalarıyla Derya’nın, ailesinin zorlamasıyla Erkan’la 

evlendiği ortaya çıkar.  3 grupta da Derya evlenmek istemez.  

5. Etkinlik  

Lider katılımcılardan 3 grup oluşturur. Her grup Derya’nın evlendiği an ile 

öldürülmesine teşebbüs edilene kadar olan anı 5 donuk imge ile canlandırarak Derya’nın 

yaşamından kesitler sunar.   

Her canlandırmada Derya’nın kocasından şiddet gördüğü ortaya çıkar.  

Ara  

6. Etkinlik:  

Katılımcılar 2 gruba ayrılır. Gruptakiler Derya’nın annesi, babası, kardeşi, 

ağabeyi, Derya’nın kendisi veya ananesi/babaannesi olmayı seçerler. Flashback tekniği 

ile Derya’nın evlenmeden önce ailesindeki yaşantısının nasıl olduğunu canlandırırlar. 

Canlandırırken aşağıdaki soruları göz önünde bulundururlar.  

 Derya’nın evlenmeden önceki aile yaşantısı nasıldı? Derya aile içinde erkek 

kardeşi kadar değerli miydi?  

 Derya’nın şehir dışında üniversite okumasına izin verdi mi ailesi? 
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7. Etkinlik:  

Katılımcılar yarım ay düzeninde oturur. Lider yarım ayın açıkta kalan kısmına 

sandalye koyar ve sandalyeye sırasıyla Derya’nın annesinin, babasının ve ağabeyinin 

oturacağını söyler. Geri kalan katılımcılar Derya’nın annesine, babasına ve ağabeyine 

sorular sorarlar. Anne, baba ve ağabeyinin nasıl insanlar olduğu önceki doğaçlamalar 

esnasında ortaya çıkmıştır.  

Anne kızının okumasını istediği halde sesini çıkaramamaktadır. Anneye, değer 

yargıları, ilişkileri, davranışları, istekleri konusunda katılımcılar sorular yöneltir.  

Baba kızının okumasını istememektedir. Babaya, değer yargıları, ilişkileri, 

davranışları, istekleri konusunda katılımcılar sorular yöneltir. 

Ağabeyi kardeşinin okumasını istememektedir. Ağabeye, değer yargıları, 

ilişkileri, davranışları, istekleri konusunda katılımcılar sorular yöneltir.  

Sıcak sandalyeye Derya’nın annesi (DA) oturur. 

K1:  Siz okudunuz mu? 

DA: Hayır, bizim zamanımızda okul yoktu. 

K2: Ailenin çoğunluğu Derya’nın okumasına karşıyken siz niye okumasını 

istiyorsunuz? 

DA: Ben okuyamadım onun okumasını istedim. 

K3: Kaç yaşında doğurdunuz? 

DA: 20 yaşında Derya’yı doğurdum. 

Lider: Sizin hayatınıza, çocuklarınıza dair beklentileriniz nelerdir? Baba ve 

ağabeyi okula gitmesine izin vermezse ne yapacaksınız? Maddi geliriniz var mı?  

DA: Derya okusun istiyorum. İzin vermezlerse gidemez herhalde. Hayır, bir 

gelirim yok. 

K4: Sizin ağabeyiniz var mı? 

DA: Dört tane ağabeyim var. 

Lider: İsteyerek mi evlendiniz? 

DA: Amcamın oğluydu zaten, miras bölünmesin diye evlendik. 

K2: Siz çocuklarınıza ilgi gösteriyorsunuz ancak eşiniz daha çok oğlunuz ile 

ilgileniyor. Sizce bu eşitsizlik olmuyor mu? Siz bu durum için ne düşünüyorsunuz.  

DA: Eşim de Derya’yı sever.  

Lider: Eşiniz Derya’yı göndermezse, ikna edemezseniz yapabileceğiniz başka bir 

şey var mı?  

DA: yapabileceğim başka bir şey yok. Babasına karşı gelemeyiz.  
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Sıcak Sandalyeye Derya’nın babası (DB) oturur.  

K1: Derya’yı niçin başka bir şehre göndermiyorsunuz? 

DB: Burada gözümüzün önünde daha güvende olur. Bize bağımlıdır o ve tek 

başına yaşayamaz.  

Lider: bu bağımlılığı siz yaratmadınız mı? 

DB: Evet, biz böyle gördük, çevremiz böyle. 

Lider: Ama bu durumda Derya okuyamayacak. 

DB: Daha kesin karar vermedim. Eğer bana kendini kanıtlarsa izin verebilirim. 

K2: Yapmasını istediğiniz şeyler nedir? 

DB: Erkeklerle orada burada dolaşmamalı, çevremden kulağıma onunla ilgili bir 

şey gelmeyecek. 

K3: Eğer Üniversiteyi ağabeyi kazansa onunla ilgili de aynı şeyleri düşünecek 

miydiniz? 

DB: Hayır. O tek başına yaşayabilir. O her şeyi kendisi yapar zaten bu yüzden 

hemen gidebilir. 

Lider: Derya için şartlarınız nedir peki?  

DB: Erkeklerle dolaşmayacak, dolaşacaksa da evlenecek. Çok gezip, tozmayacak. 

Namuslu davranacak. 

Lider: Namus nedir sizin için? 

DB: Hayata karşı kendisini koruması 

K4: Mesleğiniz nedir? 

DB: Marangozum 

(Baba değişir) 

K3: Derya’ya neden baskı uyguluyorsunuz? 

DB: Hayır, ben baskı uygulamıyorum. Bazen yaptıkları ve kıyafetleri bana ters 

düşüyor.  

K5: Şiddet uyguluyor musunuz? 

DB: Hayır uygulamıyorum ama sert bir şekilde uyarırım. 

K6: Kızınıza güvenmiyorsunuz. Peki, onu başkalarına nasıl emanet ediyorsunuz? 

DB: Kardeşimin oğlu, ona güveniyorum. 

K7: Oğlu değil kızı olsa gönderir miydiniz? 

DB: Evet, benim amacım başıboş dolaşmaması.  

Sıcak Sandalyeye Derya’nın ağabeyi (DAĞ) oturur. 
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K2: Babanız size ve kardeşinize farklı davranıyor. Böyle davranması ile ilgili ne 

düşünüyorsunuz? 

DAĞ: Babamın içini bilemem onu da çok seviyordur. Ama bana gösterip ona 

göstermemesi geleneklerimiz ile ilgili.  

K5: Sizin kızınız olsa aynısını yapar mısınız? 

DAĞ: Babam gibi yapmam geleneklere sahip çıkmayabilirim. 

K2: Kardeşinizin niye arkasında durmuyorsunuz? 

DAĞ: Bu mesuliyeti alamam. Aslında benim için problem değil; ama akşam 

dışarıda başına bir iş gelse bana kalır. Müdahale edemem. 

K8: Derya ne zamana kadar gece dışarı çıkmasın?  

DAĞ: Ben ölene kadar çıkmasın. 

K2: Kızınıza da mı böyle yapacaksınız? 

DAĞ: Ona da karışırım tabii ki; ama babam gibi asarım keserim diyerek değil. 

Sevgimi de göstereceğim. 

K2: O zaman ne farkınız kaldı? 

DAĞ: Benim farkım tatlı dille uyarmam olacak. 

K4: Siz gece dışarı çıkmıyor musunuz? 

DAĞ: Tabi çıkıyorum. 

K4: Peki, Derya niye çıkamıyor o zaman? O da sizi düşünüyor olamaz mı? 

DAĞ: Belki o da bana karışıyor. Bilemezsiniz. 

Lider: Peki, Derya’yı Ekrem’ e emanet etme düşüncesine nasıl karar verdiniz? 

Rahat etti mi içiniz? 

DAĞ: Ben onu babam izin versin diye söyledim. O fikri sunmasaydım babam 

kabul etmeyecekti. Ben okumasını istiyordum böylece çözdüm.   

 

8. Etkinlik 

Ailesi izin vermeyince Derya okula gidip gitmeme konusunda kendi içinde 

yaşadığı çatışmadan kurtulmak için bilinç koridoruna girer. Burada üniversiteye gidip 

gitmeyeceğinin kararını verir. Karar veremezse koridor uzatılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ara Değerlendirme 

Lider sıcak sandalye tekniği sonrasında katılımcılara aşağıdaki soruları sorar. 

 Ailedeki toplumsal cinsiyet algısı nasıldı?  

 Neleri toplumsal cinsiyet kapsamında sayabiliriz?  

K1: Ailede cinsiyetçi bir yaklaşım var. 
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K3: Derya gece dışarı çıkamıyor. Ağabeysi çıkıyor. 

K10: Derya’nın hayatı hakkında aile karar veriyor. Ağabeyi istediğini yapabiliyor. 

K12: Çifte standart var. Kadın kendi kararlarını vermekten aciz. 

K14: Kadının adı yok. Eğitim hakkından tutun da yaşama hakkına kadar her şey 

birilerinin izniyle gerçekleşiyor.  

K6: Bu yüzyılda hala kadın köle gibi.  

K7: Kadın evin içinde kendisine çizilen alanda hareket ediyor. Hep sınırları var. 

9. Etkinlik 

Liderin role girmesiyle doğaçlama başlar. Lider Derya’nın okul yaşantısının 

incelenmesi konusunda yönerge verir.  

“Arkadaşlar Merhaba, yaptığınız görüşmeler sonrasında Derya hakkında çok bilgi 

edindik. Görünüşe göre bulduğunuz çözümler onun yeniden yaşama bağlanması 

açısından Derya’ya yardımcı oluyor. Sizinle özel paylaşımlarda bulunuyor.  Yalnız geçen 

gün anlattıkları onun okul yaşantısını irdelememiz gerektiğini gösteriyor. Üniversitede 

danışmanı tarafından tacize uğramış.  Şimdi doktoraya devam etmek istemiyor. Fakat 

geleceği açısından doktoraya devam etmesi onun akademik kariyeri için önemli. Bu 

konuda ne gibi önlemler alınabilir? Bu konuda Derya’ya nasıl yardımcı olabilirsiniz? 

Şimdi sizlerin bu konu ile ilgili neler yapabileceğinizi görüşmenizi istiyorum. 

Önce psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları kendi aralarında bir görüşme yapsınlar. 1 

saat sonra bir araya gelip çözüm önerilerinizi konuşalım.” 

Psikolog ve Sosyal Hizmet Uzmanlarından gelen öneri: Derya’ya danışmanlık 

hizmeti verebiliriz. Bu süreçte taciz ile ilgili ispatta bulunmak için danışmanına gitsin ve 

ses, video kaydı alsın. Kendisinden önceki doktora öğrencileri ile görüşsün, onlara da 

aynısını yapmaya çalışmış olabilir. Dava açtırıp meslekten atılması için uğraşacağız.   

10. Etkinlik 

Katılımcılar eş olurlar. Derya’nın tez danışmanı tarafından tacize uğramadan 

hemen önce danışmanıyla olan iletişimi/ilişkisi canlandırılır. Bir süre sonra lider grubu 

durdurur ve dokunduğu kişilerin doğaçlamaya başlaması için yönerge verir. 

Doğaçlamalarda Derya’nın danışmanıyla nasıl bir iletişimi olduğu ortaya çıkar.   

11. Etkinlik 

Katılımcılardan gönüllü iki kişi gelir. Biri Derya biri danışman olur. Görüşme 

yeniden canlandırılır. Derya ve danışmanı birbirlerine bakarlar; fakat hiç konuşmazlar. 

Onların yerine katılımcılardan iki kişi Derya ve danışmanın yanına geçer ve onların iç 

sesleri olarak konuşurlar. Bu iç ses ile danışmanın niyeti ortaya çıkar.   
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12. Etkinlik 

Lider katılımcılara üniversitedeki öğrenciler olduklarını söyler. Derya’nın tacize 

uğradığını gören asistan bu durumu arkadaşlarıyla ve diğer hocalarla paylaşır. Derya 

üniversitenin bahçesinde öğrencilerin yanlarından geçerken etrafta duran öğrenciler 

Derya hakkında dedikodu yaparlar. Öğrencilerin söyledikleri cümleler dinlenir.  

Ara Değerlendirme 

Derya’nın danışmanı tarafından tacize uğraması ve arkadaşlarının Derya’nın 

yanında olmak yerine kendisinin buna sebep olduğunu düşünmeleri hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

K13: Bu çok büyük bir haksızlık 

K1: Eğer arkadaşları yanında olmazsa ona kim destek olacak ki? 

K4: Ailesi zaten destek değil. Kadının sıkışmışlığı ortada.  

K5: Çok çaresiz kaldı. 

K9: Derya’yı oynarken utandım. Gerçekten böyle bir şey yaşasam ne yapardım 

diye düşündüm. Çaresiz hissettim.  

K7: Millet hep konuşuyor zaten.  

-ARA- 

13. Etkinlik 

Lider Derya’nın İlköğretim ve lise yıllarına geri dönüleceğini söyler.  Derya’nın 

öğretmenlerinin kendisine cinsiyetçi yaklaşımları hatırlanır. Lider katılımcıları dört gruba 

ayırır. Her gruba bir dramatik durum verir. Katılımcılar flashback tekniği ile durumları 

canlandırır.  

1. Grup: Parmak kaldırdığı halde derste Derya’ya söz verilmez, hep erkek 

öğrencilere söz hakkı tanınır. (İtiraz ettiğinde sen zaten evlenip gideceksin 

denir.) 

2. Grup: Coğrafya öğretmeni kendisiyle daha yakından iletişim kurmak 

istediğini söyler. Derya öğretmeninin ilgisinin farkındadır. (Fakat sesini 

çıkaramaz.) 

3. Grup:  Okul temsilciliğinde bir erkek arkadaşıyla eşit oylar alan Derya, 

öğretmeninin erkek öğrenciye oy vermesi ile seçimi kaybeder.   

4. Grup: Sınıftaki erkek arkadaşıyla yaramazlık yapan Derya müdür yardımcısı 

tarafından sadece azarlanır. Fakat erkek öğrenci ağır ceza alır ve dövülür.  

Ara Değerlendirme 
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Lider, “Derya’nın okul yaşantısı hakkında bilgi aldık. Sizce okulunda cinsiyetçi 

bir yaklaşım var mıydı?” diye sorar.   

K2: Derya ezildi.  

K6: Ama yaramazlık yaptığında erkek dayak yedi.  

K8: Kız çocukları her yaşta tacize uğruyor.  

K11: Hep haksızlık, kadınlar zarar görüyor. Sırf erkek olduğu için başkan oldu. 

Oysa Derya’da çok iyi bir başkan olabilirdi.  

14. Etkinlik 

Lider uzmanlara toplumsal cinsiyet üzerine yaptıkları araştırmalardan dolayı bir 

tv programına davet edildiklerini, okulda cinsiyetçi eğitim üzerine tartışacakları bir 

programda olduklarını ve konuyu tartışacaklarını söyler. Katılımcılara konu ile ilgili 

hazırlık yapmaları için ”Cinsiyet ayrımını ortadan kaldıran okul: Egalia” adlı makale 

verilir. Katılımcılardan bir kişi sunucu olur ve programı yürütür. Katılımcılar hazır 

olduklarında tv programındaki tartışma aşağıdaki sorularla başlar.  

 Okulda cinsiyetçi eğitimin başında kim gelmektedir? 

 Okulda cinsiyetçi eğitim deyince aklınıza ne geliyor? 

 Okulda cinsiyetçi eğitimin önlenmesi için neler yapılmalıdır? 

Tartışmayı izleyen lider, cinsiyetçi eğitimi savunan bir kişi olarak programa gelir 

ve programın akışını değiştirir. Katılımcılar liderin söylediklerini çürütmeye çalışır.   

 

C-Değerlendirme 

15.  Etkinlik  

Lider rolde katılımcılarla sözel değerlendirme alır.  

İzlediğimiz programda üzerine konuşulan Egalia gibi bir okulun bakış açısına 

sahip bir okul ülkemizde mümkün müdür?  

Paylaşımın ardından lider  “Sevgili arkadaşlar, önerileriniz doğrultusunda Derya 

doktora tezini bitirmeye ikna oldu. Yardımlarınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca 

çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor yöneticimiz sizi.” der. 
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EK-1 

Oturumdaki doğaçlamalardan örnek görseller 

    

 

 

Fotoğraf 28: Canlandırma  otoğraf 29: Canlandırma 

 

 

Fotoğraf 30: Canlandırma 
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Fotoğraf 31: Canlandırma 

 

 

 

Fotoğraf 32: Canlandırma 
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XIII. Oturum 

Ders: Yaratıcı Drama 

Konu:  Değerlendirme (Toplumsal Cinsiyet ve Yaratıcı Drama İlişkisi) 

Tarih: 29 Mayıs 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Grup: Sosyal Hizmet Bölümü Drama Dersini seçen 1. Sınıf Öğrencileri (4 erkek, 9 kadın) 

Mekân:  107 no’lu sınıf 

Süre: 90’+90’ 

Yöntem ve Teknik:  Rol oynama, doğaçlama, lektür performans, donuk imge 

Araç- Gereç:  Kâğıt, kalem, tencere, toplumsal cinsiyeti anlatan karikatürler, 

Kazanımlar: 

 Toplumsal cinsiyet kavramını açıklar. 

 Cinsiyet eşitliği kavramını açıklar.  

 Cinsiyet eşitliğinin özel ve sosyal yaşantısındaki durumunu sorgular.   

 Cinsiyet eşitliği dışında olduğunu düşündüğü bedensel imgelerini fark eder.  

 Yaratıcı Drama kavramını açıklar. 

 Yaratıcı Drama atölyelerinin kendi üzerindeki etkisini fark eder. 

 Yaratıcı Drama uygulamalarının etkisini bedeni ile ifade eder.  

Süreç 

A-Hazırlık/Isınma 

1. Etkinlik  

Lider katılımcılara kâğıt ve kalem verir. Ardından aşağıdaki soruları yöneltir.  

Sizin gender-starınız kim? Sahip olmak isteyeceğiniz ya da hayranlık duyduğunuz 

Gender-Star’ınız nasıl bir görüntüye sahip ve ne tür davranışlar sergiliyor? Bu kişi, 

anneniz, öğretmeniniz, bir pop star ya da çizgi film karakteri olabilir. Onun hangi cinsiyet 

özelliğini model olarak alıyorsunuz? Neden sizin için örnek alınacak bir karakter? 

Katılımcılar gender-starlarını belirleyip yazarlar.  

Katılımcılar çember olur ve çemberin ortasına tencere konur. Katılımcılar sırayla 

kendi starlarını tanıtırlar. Tanıtırken neden o starları örnek aldıklarını, hangi cinsiyet 

özelliklerine sahip olduklarını ve neden o ismin Gender-Salata içinde yer alması 

gerektiğini açıklar ve model aldıkları kişinin jestini yaparlar. Herkesin model aldığı kişiyi 

açıklaması ve jestini yapması ile Gender-Starlardan oluşan salata tamamlanır. Ardından 

lider aşağıdaki soruları sorar.  

 Hangi figürler seçildi?  
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 Tercih yaparken medyanın ve ailenin etkileri nelerdi? Kim hangi yaşlar arasında 

bana biçim verdi? 

 Hangi cinsiyet özellikleri sizin için önemli? 

 Gelecekteki kadın ve erkek modellerinin ne tür karakter özellikleri var? 

 Yaratıcı Drama öncesi de aynı modellere mi sahiptiniz? 

2. Etkinlik  

Lider katılımcıları 3 gruba ayırır ve her gruba politika, bilim, kültür, sanat tiyatro 

edebiyat alanlarından isimler söyler ve bu isimleri araştırmaları için zaman tanır.  

Politika: Olympe de Gouges, ClaraZetkin, Alice Schwarzer 

Bilim: JudithButler, Simon de Beauvoir, DonnaHaraway 

Sanat/ müzik/ tiyatro/edebiyat: ElfriedeJelinek, Tezer Özlü, WirginiaWolf, 

LouiseBourgeois, ValerieSolanas, Pınar Selek, Pussy Riot, Madonna, Marina 

Abromovic, Adalet Ağaoğlu, Doris Lessing, Duygu Asena   

B-Canlandırma 

3. Etkinlik  

Katılımcılar gruplarında bu kişilerden hangilerini neden gender- salata içine dâhil 

etmek istediklerini lektür performansla anlatırlar. Lektür performans, popüler ve bilimsel 

olanının bir araya getirilerek sunulmasıdır. Sunum süreci teatral araçlarla tamamlanarak 

ya da bölünerek gösterilir. (Teatral araç olarak: ağır çekim, hızlandırılmış çekim, koro 

halinde konuşmak, tüm grubun bakışının seyirciye yönelik olması, eşzamanlılık, donuk 

imge, fısıldama, bağırma, o kişinin bir sözü, şarkısı, onu temsil eden bir hareketi… vb. 

gibi seçilebilir.) 

4. Etkinlik  

Lider katılımcıları 3 gruba ayırır ve ellerine toplumsal cinsiyet üzerine Uçan 

Süpürge kapsamında gerçekleştirilen sergideki karikatürleri (Ek-1) verir. Katılımcılar bu 

karikatürleri inceler ve istedikleri birini seçerler. Bu karikatürleri incelerken aşağıdaki 

sorulara yanıt ararlar:  

 Hangi tipik kadın ve erkek eylemlerine değinilmiş seçtiğiniz karikatürde? 

 Dişil ve eril roller nelerdir?  

 Oynadığımız rol içindeki davranışlarımızı nereden biliyoruz? 

Katılımcılar sorulara buldukları yanıtlar sonrasında üç donuk imge ile seçtikleri 

karikatürleri (Ek-2) anlatırlar. Diğer katılımcılar anlattıkları karikatürün hangisi olduğunu 

bulmaya çalışırlar.  
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Ardından aşağıdaki sorulardan ve bugüne kadar yapılan atölyelerden yola çıkarak 

toplumsal cinsiyet ve cinsiyet eşitliği tanımlarını bireysel olarak dağıtılan kâğıtlara (Ek-

3) yazarlar.  

 Hangi etki ile bugün olduğum kadın/ erkek oldum? 

 Kimler, ne zaman bana mesajlar verdiler? Çocukluk, ergenlik, okulda, 

eğitimde, iş yerinde… 

Ara  

C-Değerlendirme 

5. Etkinlik   

Katılımcılar zihinlerinde zeminde olduğunu düşündükleri bir üçgen oluştururlar. 

Bu üçgenin başlangıç noktasından yürümeye başladıklarında dramaya başlamadan önceki 

yaşantılarını; ikinci kenardan yürümeye devam ederken yaşadıkları drama sürecini; 

üçüncü kenarda yürürken ise biten süreci düşünürler. Bu esnada katılımcılar olabildiğince 

yavaş hareket ederler. Yürürken her aşama için bir donuk imge belirlerler. Belirledikleri 

donuk imgeleri (Ek-4) gösterirler.  

6. Etkinlik  

Kendilerine verilen A4 kâğıdının ortasına drama yazarlar. Yazıyı bir üçgen ile 

çerçevelerler. Yürüdükleri sırada her kenar için düşündüklerini o kenara yazarlar. 

Yazdıktan sonra her kenar için bir kelime ya da bir cümle belirlerler. Bunları grup içinde 

paylaşırlar.   

7. Etkinlik  

Lider katılımcıları 3 gruba ayırır. Her grubun başlangıçtan bugüne kadar 

katıldıkları atölyelerde yaşadıkları bir olayı ya da atölye sürecinden bir kesiti katılımcıları 

da dâhil ederek tiye almaları yani kişileri canlandırırken karikatürize etmeleri söylenir. 

Etkinlik öncesi katılımcılara “Tiye alınmak istemeyen biri var mı?” diye sorulur. 

İstemeyen katılımcı varsa o kişi tiye alınmaz.   

8.  Etkinlik  

Katılımcılar liderin dağıttığı kağıtlara “…. yaptım, …. düşündüm, …. hissettim, 

….olsaydı” dedikleri cümleler yazarlar ve bu yazdıkları cümleler daha sonra paylaşılır. 

Katılımcıların cümleleri için (Ek-5)  bakınız.  
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EK-1 

 

Fotoğraf 33: Elena Opsina/KolombiyaFotoğraf 34: Nevzat Varhan/Türkiye 

  

Fotoğraf 35: Dina Abdelgawad/Mısır         Fotoğraf 36:JacekKawa/Polonya 

 

Fotoğraf 37:Halil Kurtulmuş/Türkiye     Fotoğraf 38:GrigorisGeorgiou/Greece 
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EK-2 

 

Karikatürden Yola Çıkarak Oluşturulan Donuk İmgeler 

 

Fotoğraf 39: Donuk imge   Fotoğraf 40: Donuk imge 

 

Fotoğraf 41: Donuk imge 
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Fotoğraf 42: Donuk imge 
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EK-3 

 

Fotoğraf 43: Katılımcının Toplumsal Cinsiyet Tanımı 
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EK-4 

Fotoğraf 44: Değerlendirme   Fotoğraf 45: Değerlendirme      

 

Fotoğraf 46: Değerlendirme   Fotoğraf 47: Değerlendirme 
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EK-5 

  

Fotoğraf 48: Katılımcı cümleleri  Fotoğraf 49:Katılımcı cümleleri 

 

Fotoğraf 50: Katılımcı cümleleri 
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Fotoğraf 51:Katılımcı cümleleri 

   

Fotoğraf 52:Katılımcı cümleleri  Fotoğraf 53:Katılımcı cümleleri 

 

Fotoğraf 54: Katılımcı cümleleri 
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