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FARKLARI SEVMEK 

Konu Ana hedefler 

 

● LGBTQ+ Düşmanlığı ve Cinsiyetçilik 
● Katılımcılar cinsiyetçiliğin farklı biçimlerini tanır. 
● Katılımcılar cinsiyetçiliğin, cinsiyetçiliğe maruz kalmış insanlar 

üzerindeki etkilerini bilir.  
● Katılımcılar cinsiyetçilik ve diğer ayrımcılık biçimleri arasındaki 

bağlantıların farkındadırlar. (Crenshaw) 
● Katılımcılar, cinsiyet eşitliği alanında mücadele eden feminist kadınları 

/ LGBTQ + üyelerini tanıyor. 
● Katılımcılar cinsiyetçiliğe karşı çalışmaya motive olurlar. 
● Katılımcılar cinsiyetçiliğin kısa da olsa tarihini öğrenirler.. 

 
 

Atölye Planı Malzemeler Hedef yaş grubu Yürütücülere sorular 
 

●     1. Oturum  
○ Isınma Aktivitesi 
○ Tanışma oyunu  
○ Cinsiyetçilik tanımının anlatılması  
○ Cinsiyetçiliğin kısa tarihi  

 
ARA: 15 Dakika 

● 2. Oturum 

○ LGBTQ+açılımı ve tanımların anlatılması 

İğne, kalem, 
kağıt 

aaaa  16 yaş ve üstü  
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○ Cinsiyet kimliği ile cinsel yönelim kavramları arasındaki 
farkın anlatılması  

○ Cinsel yönelim sebebiyle ortaya çıkan ayrımcılık 

○ Cinsiyet kimliği sebebiyle ortaya çıkan ayrımcılık 

ARA: 20 Dakika 
● Üçüncü ve dördüncü dersler  

○ Isınma Aktivitesi 
○ Mağdurlaştırma teriminin anlatılması 
○ Objeleştirme teriminin anlatılması  
○ Medyada bulunan objeleştirmeye dair örneklerin ve 

cinsiyetçi şakaların incelenmesi  
 

At            Atölye İskeleti 

           
 

1. KM cinsiyetçilik tanımını ve cinsiyetçilik biçimlerini açıklayarak toplumdaki bireyler için neden önemli olduğunu anlayabilirler.  
2. KM cinsiyetçiliğin kısa tarihini açıklayarak cinsiyetçiliğin nasıl ortaya çıktığını anlayabilirler.  
3. KM LGBTQ+ terimini açıklayarak, bu kişilerin maruz kaldığı ayrımcılığı daha iyi tanıyabilirler.  
4. KM cinsel yönelim ve yönelim arasındaki farkı açıklayarak cinsel yönelim ve yönelime dayalı ayrımcılığı daha iyi anlayabilirler.  
5. Mağduriyet ve nesneleştirme terimini açıklayarak katılımcılar cinsiyetçiliğin farklı platformlar (medya gibi) yoluyla nasıl geliştiğini ve nesneleştirme konusunun kadınları ve LGBTQ + 

insanları nasıl etkilediğini anlayabilirler. 
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Nr.  Süre Hedef İçerik Metot KL Rolü Gerekli Malzemeler 

1- Isınma 
Aktivitesi 

10 dk. Katılımcıların enerjik ve 
dinlemeye hazır hale 
gelmesi 

+ İsimlerin 
birleştirilmesi ve 
yaratıcılığın 
teşvik edilmesi 

 
 

- Herkes daire şeklinde dizilmiş 
sandalyelere oturur bir sandalye boş  
bırakılır. 

- Gerekirse tüm KM kendilerine yeni 
isimler seçebilir. 

- Boş sandalyenin sağında oturan 
oyuncu oyuna başlar ve "Ben " diyerek 
hızla sağındaki sandalyeye geçer. 
Sonra onun solundaki oyuncu 
sandalyesini değiştirirken “çimenlerde” 
der.Bir sonraki oyuncu da aynı şeyi 
yaparak “oturuyorum” der. Sıradaki 
oyuncu da yine sandalyesini 
değiştirirken “ve gizlice” der.Sonraki 
oyuncu da “birini seviyorum.” der. Diğer 
oyuncu ayağa kalkarak bir oyuncunun 
adını söyler ve boş sandalyeye oturur. 
Bu sayede bir sandalye boş boşalır ve  
oyun yeniden başlar. 

- Bir süre sonra eylemler ve konumlar 
değiştirilebilir. 

“Ben çimenlerde 
oturuyorum ve gizlice 
birini seviyorum” 

kolaylaştırıcı  

2- Tanışma oyunu 

+ Proje 

tanıtımı  

 

20 +10 
dk 

Katılımcıların 
kaynaşması 
Katılımcıların NDS’yi 
tanıması ve bu projenin 
yapılma amacını 
öğrenmesi 
 

 Önce isimler söylenir, 
sonra "2 gerçek ve bir 
yalan" oyunu oynanır 
 

birlikte oynar  
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KM ve KL birbirlerinin 
proje günüyle ilgili 
isteklerini ve 
beklentilerini bilirler. 

NDC ve proje 
hakkında kısa bir 
bilgilendirme yapılır 
Katılımcıların kişisel 
hedef ve isteklerinin 
ifade edilmesi 

3-Cinsiyetçiliğin 
tanımı 

 

5+10 
dk. KM cinsiyetçiliği ve 

cinsiyetçiliğin 
geleneksel veya 
modern cinsiyetçilik 
gibi farklı biçimlerini 
öğrenmesi  

 
 
 
 

Cinsiyetçilik, cinsel taciz gibi cinsiyet ayrımcılığına 
dayanan çeşitli durumlar için kullanılabilen genel bir 
terimdir. Cinsiyetçilik toplumsal temelli bir sorundur. 
Buradaki sorun cinsiyet stereotiplerine dayalı olan 
ve kadın ve erkeklerin sosyal alandaki durumunu 
belirleyen önyargılardır.  
 

+ Resim, gazete manşeti benzeri materyaller 
yönlendirme için kullanılabilir. 

Kart eşleştirme 1. KL yönlendirir  
2.KL panoya 
asar 

iğne, kalem, 
kağıt 

4- Cinsiyetçiliğin 
kısa tarihi  

15 dk Katılımcıların 
cinsiyetçilik kavramının 
nasıl oluştuğunu 
öğrenmesi 

 
Cinsiyetçilik kavramına öncülük eden bazı 
düşünceler vardır. Bu öncülerin her biri 
cinsiyetçilik kavramının oluşmasında önemli ve 
temel roller oynamışlardır.  
 
Örneğin 1907'de kadın hakları aktivisti Käthe 
Schirmacher “dilde cinsiyet önyargısı” tanımını 
öne sürmüştü. Schirmacher bunu "cinsiyetçilik 
" olarak tanımladı. 
Filozof Simone de Beauvoir (1908–1986), 
1949'da yayınlanan “İkinci Cinsiyet” adlı 
eserinde Kæthe Schirmacher ile benzer bir 
düşünceyi savundu. Bu eserinde De Beauvoir, 
"cins" terimini ortaya attı ve kuir- feminist 

kronolojik sıralama  1 KL yönlendirir 
2 KL panoya 
asar 

iğne, kalem, 
kağıt 



Sayfa 5 / 29           ZIM /// Haziran 2020, İSTANBUL /// İlayda & Eda &Çisem   

teoremlere zemin hazırlamış oldu. Örneğin bir 
insanın  "kadın" olarak doğmadığını, aksine 
"ebedi kadınsılık" kavramının eril tahakküm için 
bir araç niteliğinde olduğunu savunmuştur. 

ARA 15 dk.   
 
 
 
 
 

   

5- LGBTQ+’nin 
tanıtımı 

5 dk Katılımcıların LGBTQ + 
terimini ve 
heteronormatif olmayan 
kişiler bulunduğunu 
öğrenmesi 

LGBTQ+, Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve 
Transseksüel, Kuir (Queer), + anlamına gelen 
bir kısaltmadır. Bu kimliklerin ortak özelliği 
heteronormatif kimliklerden farklı olmalarıdır. 
Cinsel yönelim kişinin partnerinin cinsiyeti, 
cinsiyet kimliği ise kişinin bedensel cinsiyet 
çeşitliliği ve farklılığı ile ilgilidir. 

Kart eşleştirme 2 KL yönlendirir 
2 KL panoya 
asar 

iğne, kalem, 
kağıt 

6- Cinsiyet 
kimliği ve 
yönelim 
arasındaki farkın 
açıklanması 

 

10-15 
dk. 

Katılımcıların cinsiyet 
kimliği ve yönelim 
arasındaki farkı ve 
ilişkiyi öğrenmesi 

Cinsel yönelim: Cinsel yönelim bir kişinin 
üreyebilme durumu, duygusal, romantik ve 
cinsel çekim gibi etkenler ışığında çekim 
hissettiği partnere ilgisini ifade eder.  
 
Cinsiyet kimliği: Cinsiyet kimliği, bir kişinin 
kimliğinin cinsel yönelime bağlı olan 
kısmıdır. Kimlik terimi bireysel bir kavramı 
işaret etmektedir ve kişinin kendini 
tanımlama biçimidir. Öte yandan cinsel 
yönelim, başka bir kişiye yöneliktir ve kişinin 
cinsel isteğini yönelttiği potansiyel partnerine 
karşı olan ilgisini tanımlar. Cinsiyet kimliği ve 

PowerPoint  
Quiz 
Quizde örnek 
durumlar verilecek ve 
katılımcıların cinsel 
yönelim ve cinsiyet 
kimliği arasındaki farkı 
analiz etmeleri 
beklenecek  

2 KL yönlendirir 
2 KL panoya 
asar 

iğne, kalem, 
kağıt 
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cinsel yönelim aynı şey olarak 
değerlendirilmemelidir.Cinsiyet kimliği 
kavramı bunun ötesine geçer. 

7- Cinsel 
yönelime dayalı 
ayrımcılık 

 

15 dk. Katılımcıların 
geleneksel ve 
muhafazakar sosyal 
normlar nedeniyle 
ortaya çıkan cinsel 
yönelime dayalı 
ayrımcılığı öğrenmesi 

Toplumdaki hakim normlardan farklı cinsel 
yönelime sahip insanlar birçok ülkede yasal 
olarak ayrımcılığa uğrar ve toplumsal açıdan 
dışlanır. 
 
Ayrımcılık bilinçsizce sergilenen davranışlar, 
önyargılar ya da alışkanlıklardan dolayı bazı kişi 
ya da toplulukların küçük düşürülmesi ya da 
haksızlığa uğramasıdır.  

 1.KLyönlendirir 
2. KL panoya 
asar 

iğne, kalem, 
kağıt 

8- Cinsel kimliğe 
dayalı ayrımcılık 

15 dk. Katılımcıların 
geleneksel ve 
muhafazakar sosyal 
normlar nedeniyle cinsel 
yönelime dayalı 
ayrımcılığı öğrenmesi 

Birçok ülkede toplumsal normlara uymayan 
cinsiyet kimliğine sahip kişiler yasal ayrımcılığa 
ve sosyal dışlanmaya maruz bırakılır. 

tartışma + sunum 1. KLyönlendirir 
2.KL panoya 
asar 

iğne, kalem, 
kağıt 

ARA 20 dk.      

9- Isınma 
Aktivitesi 

10 dk. Katılımcılar dinlenmesi 
ve ısınma aktivitesinden 
sonra dinlemeye hazır 
olması 

- KM bir daire şeklinde ayakta durur ya 
da oturur. 

- Oyun, “İyi olan şey nedir? ile başlar ve 
KL topu birine fırlatır. Topu tutan kişinin 
bir cevap bulması gerekir. Top daha 
sonra oyun moderatörüne verilir. KL ya 

“iyi olan şey…” 1 KL oynar, 
diğerleri 
yönlendirir 
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da katılımcılardan bir gönüllü varsa, o 
kişi yeni bir soru bulur. 

10-  

Mağdurlaştırma 
teriminin 
açıklanması  

 

5+20 
dk. 

Katılımcıların 
mağdurlaştırma terimini 
öğrenmesi ve bu 
konuyu cinsiyetçiliğe 
bağlayabilmesi 

Mağdurlaştırma, özellikle kriminolojide 
kullanılan teknik bir terimdir. “Victimize” fiili, suç 
işleyerek zarar vermek ve onu  “kurban haline 
getirmek” anlamına gelir. 

sunum + rol yapma 
oyunu 
 

- Mağdur 
konumundaki 
kişi bir 
kadındır.  

- Oyunda bir 
erkek vardır 
bir sokakta 
yürürken 
arkasından 
yürüyen 
kadınlar bu 
erkeğe hem 
laf atarlar hem 
de arkasından 
dedikodu 
yaparlar. 

- Oyunun 
sonunda 
oyuna 
katılanlara 
nasıl 
hissettikleri 
sorulur.  

1.KL yönlendirir 
2. KL panoya 
asar + 2 KL 
planlar 2. KL 
oynar 

iğne, kalem, 
kağıt 
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11- 
Nesneleştirme 
teriminin 
açıklanması  

10 dk. Katılımcıların 
nesneleştirme terimini 
öğrenmesi ve bu 
konuyu cinsiyetçiliğe 
bağlayabilmesi 

Nesneleştirme bir kişiye düşünce veya duygu 
olmadan bir nesne olarak bakmayı ve / veya 
davranmayı içerir. Nesneleştirme genellikle 
kadınlara yöneliktir ve kadınları cinsel zevk ve 
tatmin nesnelerine indirger. 
 

sunum + tartışma 2. KL yönlendirir 
2 .KL panoya 
asar 

iğne, kalem, 
kağıt 

12- Medyada, 
şakalarda, 
söylemlerde 
nesneleştirme 
ve cinsiyetçilik 
örnekleri 

 

15 dk. Katılımcıların 
nesneleştirmenin en 
önemli örneklerini 
öğrenmesi ve bu 
konunun günlük hayatta 
nasıl görülebileceğini 
anlayıp analiz 
edebilmesi 

Yüzyıllar önce gerçekleşen reklamın icadından 
günümüze kadınlar nesneleştirilmekte hatta 
aşağılanıp hakarete maruz kalmaktadır. Bu 
konuda birçok insanın çabalarına rağmen 
toplum reklamlarda hala kadınların 
nesneleştirilmesini ve cinselleştirilmesini 
izlemektedir.  
Bu sorun gün geçtikçe daha da ciddi bir hal 
almaktadır. Fotoşop yazılımlarının gelişmesiyle 
beraber kadın bedeni yalnızca kusursuz değil 
aynı zamanda anatomik olarak gerçek olması 
imkansız bir hale gelmiştir. Bu algı birçok 
açıdan son derece zararlıdır.  

tartışma + yansıtma 
 
Geri bildirim 

1.KL yönlendirir 
2 .KL panoya 
asar 

iğne, kalem, 
kağıt, post-it 

13- Baş etme 
motivasyonu 
 

20 dk. Katılımcıların 
ayrımcılığın kişiler 
üzerindeki etkilerini 
öğrenerek bu konuyla  
günlük hayatta nasıl 
karşılaşacaklarını 
anlaması. Aynı 
zamanda ayrımcılığa 
karşı neler 

 yansıtma + soru-
cevap 

yönlendirme  
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yapılabileceğini de 
öğrenmesi 

14-  Gün 
değerlendirmes
i 

10 dk. Katılımcıların nasıl geri 
bildirim verileceğini 
öğrenmesi ve sunumu 
değerlendirmesi 

KL  geri bildirim kavramını anlatır ve geri 
bildirim-piramidini gösterir. 
 
5 parmak yöntemi tanıtılır. 

5 Parmak yöntemi yönlendirme iğne, kalem, 
kağıt 
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                                                                                                               Atölye Günü Oturum 1 Etkinlik 01 

- KL önceden sandalye düzenini hazırlar ve herkes daire şeklinde dizilmiş sandalyelere oturur, bir sandalye boş bırakılır. 
- Herkes sırayla kendi adını söyler.  
- KMdaha kolay hatırlanması için baş harfiyle başlayan bir sıfatı adlarının önüne koyabilirler (örneğin Eğlenceli Ela gibi.) 
- İsterlerse KM kendilerine yeni isim seçebilirler. 
- Boş sandalyenin sağında oturan oyuncu oyuna başlar  ve "Ben" diyerek hızla sağındaki sandalyeye geçer.  
- Sonra onun solundaki oyuncu sandalyesini değiştirirken “çimenlerde” der.  
- Bir sonraki oyuncu da aynı şeyi yaparak “oturuyorum” der.  
- Sıradaki oyuncu sandalyesini değiştirirken “ve gizlice” der.  
- Sonraki oyuncu da “birini seviyorum” der.  
- Diğer oyuncu ayağa kalkarak bir oyuncunun adını söyler ve boş sandalyeye oturur.  
- Bu sayede sandalye boş kalır ve oyun yeniden başlar.  
- Sonraki oyunlarda cümleler ve oyuncuların yerleri değiştirilebilir.  
- 10 dakika boyunca oyuna devam edilir.  

Isınma Oyunu 

Süre  10 dk 

Amaç  Katılımcıların enerjik ve dinlemeye hazır hale gelmesi  
İsimlerin birleştirilmesi ve yaratıcılığın teşvik edilmesi 

Metot Oyun 

Gerekli Malzemeler KM sayısı kadar sandalye 
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Atölye Günü Oturum 1 Etkinlik 02 

 
2- Tanışma oyunu ve atölye tanıtımı 
 

- Daire düzeninde oturulmaya devam edilir. 
- Katılımcılardan önce kendi adını sonra da kendileriyle ilgili iki gerçek ve bir yalan şey söylemesi istenir. 
- Örnek olması bakımından ilk olarak KL bu oyuna başlayabilirler. 
- KM kendi hakkında 3 bilgi verdikten sonra grup kendi arasında tartışır ve doğru olmayan bilgiyi bulmaya çalışır. 
- 1-2 dakikalık bir tartışmadan sonra grup bir karara varır ve kişi doğru olmayan bilginin hangisi olduğunu açıklar. (20 dk) 
- Oyun bittikten sonra moderatörler NDC’yi tanıtmaya başlarlar:  
- Das Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) (Türkçesi: Demokrasi ve Cesaret Ağı), demokrasiyi geliştirmeye ve insanlık dışı 

düşünmeye karşı kendini adamış gençlerin desteklediği ülke çapında bir ağdır. NDC'nin çalışmaları arasında okullarda, eğitim 

Tanışma Oyunu ve Atölye Tanıtımı 

Süre 20+10 dk 

Amaç Katılımcıların kaynaşması 
Katılımcıların NDS’yi tanıması ve bu projenin yapılma amacını öğrenmesi 

Metot Oyun ve sunum 

Gerekli Malzemeler  
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kurumlarında ve diğer birçok grupta proje günleri, seminerler ve ileri eğitim uygulanması vermek vardır. 
NDC 1999'dan beri varlığını sürdürmekte ve geniş bir destekçi topluluğu tarafından desteklenmektedir. Sendika dernekleri, 

gençlik dernekleri örgütleri, hayır kurumları, devlet gençlik kolu ve Katolik kilisesi gençlik koluna kadar uzanmaktadır. 12 federal 
eyalette, NDC'nin kendi ülke ofisleri ve gönüllü çalışanları vardır. 27 Ağustos 2019'da NDC, 20. yılını birçok gönüllü, tam zamanlı çalışan, 
işbirliği ortağı, destekçi, mezun ve Federal Aile Bakanı Franziska Giffey gibi politikacılarla kutladı.  

 
- NDC'yi tanımak için kısa açıklayıcı film (proje günleri, tavsiyeler gibi konularda) izletilir: https://vimeo.com/307483670 
- Kısa film izlendikten sonra katılımcılara NDC hakkında herhangi bir soruları olup olmadığı sorulur. [1] 
- Daha sonrasında yapılacak atölyenin daha önceden belirlenen ana hedefleri açıklanır.  
- Katılımcıların cinsiyetçiliğin farklı biçimlerini öğrenmesi 
- Katılımcıların cinsiyetçiliğin, cinsiyetçiliğe maruz kalmış insanlar üzerindeki etkilerini öğrenmesi 
- Katılımcıların cinsiyetçilik ve diğer ayrımcılık biçimleri arasındaki bağlantıların farkına varması (Crenshaw) 
- Katılımcıların cinsiyet eşitliği alanında mücadele eden yürüten feminist kadınları / LGBTQ + aktivistlerini tanıması 
- Katılımcıların cinsiyetçiliğe karşı mücadele etmeye motive olması[2] 
- Katılımcıların cinsiyetçiliğin kısa da olsa tarihini bilmesi 
- Katılımcılara atölyenin zaman çizelgesi verilir ve günlük program anlatılır. 
- NDC ve atölye günü tanıtıldıktan sonra bireysel hedef ve beklentilerin açıklanmasına geçilir. 
- Herkese 3 tane kart dağıtılır. 
- Katılımcılara bu kartlardan ilkine AG hakkındaki kişisel hedefini, ikincisine kolaylaştırıcılardan beklentisini, üçüncüsüne ise diğer 

katılımcılardan beklentisini yazması istenir. 
- Katılımcılara bu işlem için 5 dakika verilir. 
- 5 dakika sonunda KL kartları toplayarak tahtaya asar ve grubun genel hedef ve beklentileri üzerine kısaca tartışılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/307483670
file:///C:/Users/akadir/Desktop/ZIM%20Project%20Final%20Edit/ZIM_Sexismus%20%20Türkçe%20Ilayda%20Eda%20Doga%20Cisem-%20EKLER.docx%23_msocom_1
file:///C:/Users/akadir/Desktop/ZIM%20Project%20Final%20Edit/ZIM_Sexismus%20%20Türkçe%20Ilayda%20Eda%20Doga%20Cisem-%20EKLER.docx%23_msocom_2
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                                                                                                   Atölye Günü Oturum 1 Etkinlik 03 

                                                                                                                                                               
- KL grubun büyüklüğüne göre 4-5’er kişilik gruplara ayrılır.  
- Grup dağılımının adaletli olması için KL herkese sırayla 1-2-3-4-5 gibi numara verir ve aynı numaraya sahip olanlar 

eşleşir.  
- Her gruba bir kart dağıtılır ve cinsiyetçiliği kendilerince tanımlamaları ve grup içerisinde ortak bir tanıma varmaları 

istenir. 
- Bunun için katılımcılara 10 dakika verilir. O sırada KL tahtanın düzenini organize eder. 
- 10 dakika sonunda katılımcıların cinsiyetçilik tanımları tahtaya asılır. 
- Tanımlar hakkında kısa bir değerlendirme yapılarak benzerlik ve farklılıkları kısaca grup içerisinde konuşulur. 
- Daha sonrasında KL cinsiyetçiliğin tanımlamasını yapar.Cinsiyetçilik, cinsel taciz gibi cinsiyet ayrımcılığına dayanan 

çeşitli kişisel deneyimler için genel bir terimdir. Cinsiyetçilik toplumsal temelli bir sorundur.  Buradaki sorun cinsiyet 
stereotiplerine dayalı olan ve kadın ve erkeklerin sosyal alandaki durumunu belirleyen önyargılardır.  

Cinsiyetçilik  

Süre 5-10 dk. 

Amaç KM cinsiyetçiliği ve cinsiyetçiliğin geleneksel veya modern cinsiyetçilik gibi farklı 
biçimlerini öğrenmesi  

Metot Kart eşleştirme 

Gerekli Malzemeler İğne, kalem, kağıt. 
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Atölye Günü Oturum 1 Etkinlik 04 
 

 
4- Cinsiyetçiliğin kısa tarihi 

- Etkinliğe başlamadan önce KL tahtaya uzun bir ok iğnelerler ve bu okun üstüne sırasıyla cinsiyetçilik kavramının oluşmasında etkili olan 

dönem ve olayları yapıştırırlar. Bu dönemler sırasıyla şöyledir:  

1)  Antik Çağ 

2) Cadı avları ve Cadı Mahkemeleri 

3) Evlilik ve boşanma düzenlemeleri 

4) Politika ve kadın hakları 

Cinsiyetçiliğin Kısa Tarihi 

Süre 15 dk 

Amaç Katılımcıların cinsiyetçilik kavramının nasıl oluştuğunu öğrenmesi 

Metot sunum  

Gerekli Malzemeler İğne, kalem, kağıt 
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Tahtaya tarihlerin değil de belirli olayların yazılması cinsiyetçiliğin bir kavram olmasından 

kaynaklanmaktadır. Cinsiyetçilik bir kavram olduğundan dolayı kavramın nasıl ne zaman ve nerede oluştuğuna dair kesin 

bilgiler vermek yanlış ve imkansız olacaktır. Bu nedenle kavramın oluşmasında etkisi olan olayların üzerinden gidilmesi daha doğrudur. 

 
- KM grubun büyüklüğüne göre 4-5’er kişilik gruplara ayrılır.  
- Grup dağılımının adaletli olması için KL herkese sırayla 1-2-3-4-5 gibi numara verir ve aynı numaraya sahip olanlar eşleşir.  
- KM gruplar içerisinde tahtaya yazılan olayların her birinin “cinsiyetçilik” kavramının oluşumunda nasıl bir etkisi olmuş olabileceğine dair 

tartışırlar ve fikirlerinin bir listesini çıkarırlar. 
- Küçük gruplar içerisinde yapılan tartışmanın ardından KM tekrar bir araya gelir ve KL yürütücülüğünde her konu başlığı için ortaya atılan 

fikirler paylaşılır. 
- Her konu başlığı için grubun ürettiği fikirler toparlandıktan sonra KL bahsi geçen olayın cinsiyetçilik kavramının oluşumunda bıraktığı etkiyi tahtaya 

asarlar. 

 Örneğin ilk olarak  katılımcıların Antik çağda cinsiyetçiliğin oluşumu hakkındaki düşünceler tartışılır ardından KL bu dönemin cinsiyetçilik algısının oluşmasındaki etkiyi açıklarlar ve bu 
açıklamanın kısa halini tahtaya yapıştırırlar.  Bu süreç dört konu başlığı için de aynı şekilde devam eder 

 

Antik Çağ 

Eski Mısır'daki kadınların statüsü babalarına veya kocalarına bağlıydı, ancak mülkiyet hakları vardı ve davacı konumu da dahil olmak üzere mahkemeye 

katılmalarına izin verildi. Anglo-Sakson çağındaki kadınlar erkeklerle eşit durumdaydı. Yerleşik hayata geçilmesi ve tarımcılığın başlamasından sonra bir 

cinsiyetin diğerinden daha aşağı olduğu kavramı ortaya atılmış; çoğu zaman bu görüş etkisini bu kadın ve kız çocuklarına uygulanan dayatmalarla kendini 

göstermiştir. Antik çağdaki cinsiyetçi örneklerden biri yazılı kanunlarda kadınların siyasi sürece katılmasını önleyen bazı kanunlar bulunmasıdır. Örneğin: 

Antik Roma'daki kadınlar oy kullanamaz veya siyasi makam alamazlardı. Antik Çağda cinsiyetçiliğe başka bir örnek ise kadın ve çocukları aşağılayan bilimsel 

metinlerdir. Antik Çin'deki kadınlara, bir kadının çocukluğunda babasına, evlilikte kocasına ve dullukta oğluna itaat etmesi gereken Konfüçyüsçü ilkeler 

öğretilmiştir. 

 

Cadı Avları ve Cadı Mahkemeleri 

 

Cinsiyetçilik, 15. ve 18. yüzyıllar arasında cadı avlarını ve cadı mahkemelerini körükleyen olaylardan biridir. Erken modern Avrupa'da ve Kuzey Amerika'daki 

Avrupa kolonilerinde, cadıların Hıristiyanlık için bir tehdit olduğu iddia edilmiş, o dönemdeki kadın düşmanlığı ise bu kadınların maruz kaldığı zulümde büyük 
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bir rol oynamıştır. Özellikle cadı avı ve engizisyon mahkemelerinde büyük rol oynayan Malleus Malificarum ( 

Cadıların Çekici) adlı kitapta yazarlar, kadınların cadılığa erkeklerden daha meyilli olduklarını savunmaktadır. 

 

Evlilik ve Boşanma Düzenlemeleri 

 

20. yüzyıla kadar ABD ve İngiliz yasalarınca , evlilik yoluyla, karı koca hukukun karşısında  tek bir kişi sayılmıştır. Bu bağlamda kadının varlığı ve yasal hakları 

evlilik yoluyla kısıtlanmıştır.ABD'li kadınlar 1875 yılına kadar yasal olarak "kişi" olarak tanımlanmadı. Evli kadın hakları üzerindeki kısıtlamalar birkaç on yıl 

öncesine kadar Batı ülkelerinde de yaygındı: örneğin, Fransız evli kadınlar 1965 yılına kadar eşlerinin izni olmadan çalışma hakkına sahip değillerdi. Batı 

Almanya'daki kadınlar ise bunu 1977'de elde etti. Franco döneminde, İspanya'da evli bir kadın, bir işte çalışmak, mülk sahibi olmak ve evden uzaklaşmak için 

kocasının rızasını almak zorundaydı. Anayasadan kaldırılası ancak 1975 yılında mümkün olan bu maddeye permiso marital adı veriliyordu. 

 

Dünyanın bazı bölgelerindeki kadınlar evlilikteki yasal haklarını kaybetmeye devam ediyor. Örneğin, Yemenli anayasasında yer alan evlilik düzenlemeleri bir 

eşin kocasına itaat etmesi gerektiğini ve izni olmadan evini terk etmemesi gerektiğini belirtir. Irak'ta ise yasalar kocaların eşlerini yasal olarak 

"cezalandırmasına" izin vermektedir.  

 

Politika ve kadın hakları 

Cinsiyet zaman zaman politik alanda kadınlara karşı ayrımcılık için bir araç olarak kullanılmıştır. Kadınlara oy kullanma hakkı veren ilk ülke olan Yeni 
Zelanda'da 1893 yılına kadar kadınlara oy hakkı sağlanamamıştır. Suudi Arabistan ise Ağustos 2015 itibariyle kadınlara oy verme hakkını en geç veren 
ülkedir. Bazı Batılı ülkeler kadınlara nispeten yakın zamanda oy kullanma hakkı tanımıştır. 
 

●  İsviçreli kadınlar 1971'de federal seçimlerde oy kullanma hakkını elde etti. 
● Fransız kadınlara 1944'te oy kullanma hakkı tanındı.  
● Yunanistan'da kadınlar 1952'de oy kullanma hakkını elde ettiler. 
●  Lihtenştayn'da kadınlar, 1984'te 1984'teki kadınların oy hakkı referandumuyla oy kullanma hakkını elde ettiler.  
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                                                                                                              Atölye Günü Oturum 2 Etkinlik 01 

 
- Etkinliğin başında KL katılımcılara kartlar dağıtırlar ve bu kartlara LGBTQ+ denilince akıllarına gelen şeyleri yazmalarını isterler. 

- Bu işlem için katılımcılara 5 dk süre verilir. 

- Ardından KL kartları tahtaya yapıştırırlar ve LGBTQ+’ın asıl tanımını tahtaya iliştirirler. 

 

LGBTQ+ lezbiyen, gey, biseksüel,trans, kuir (queer), ve + için bir kısaltmadır. 1980'lerin ortalarından beri kullanılan LGBT kısaltması, olumsuz bir 

çağırım yapabilecek homoseksüel teriminin yerine geçen bir şemsiye terimdir (Bu kısma interseksüel, aseksüel, agender gibi kimlikler de 

eklenebilir) 

 

 

 

LGBTQ+ 

Süre                           5 dk 

Amaç Katılımcıların LGBTQ + terimini ve heteronormatif olmayan kişiler bulunduğunu öğrenmesi 

Metot Kart eşleştirme 

Gerekli 

Malzemeler 

iğne, kalem, kağıt 
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Atölye Günü Oturum 2 Etkinlik 02 

 

 
6- Cinsiyet kimliği ve yönelim arasındaki farkın açıklanması  
 

- Etkinliğin başında KL tahtaya cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim kelimelerini yapıştırırlar. 

- Üzerinde cinsiyet kimliği yazılı kartın yapıştırılmasının ardından KL aşağıda yazan paragraf ile cinsiyet kimliği kavramını anlatmaya 

başlarlar. Ardından KL biri sırasıyla listelenmiş olan cinsiyet kimliği kategorilerini tahtaya yapıştırırken diğer KL bu kimliklerin her birini 

kısaca özetler. 

- Yukarıdaki maddede anlatılan süreç “cinsel yönelim” kavramı anlatılırken de aynı şekilde uygulanır. 

Cinsiyet kimliği ve yönelim arasındaki fark 

 

Süre 10-15 dk 

Amaç Katılımcıların cinsiyet kimliği ve yönelim arasındaki farkı ve ilişkiyi öğrenmesi 

Metot PowerPoint  
Quiz 

Gerekli Malzemeler iğne, kalem, kağıt 
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- Sonrasında “Gender Bread” oyunu tanıtılarak katılımcıların bu kavramları interaktif biçimde daha iyi 

anlamaları amaçlanır. Tweety, Ru Paul ve Elena Bateman ’ın fotoğrafları verilerek Gender Bread tablosuna yapıştırmaları 

söylenir. En sonunda tablo üzerinde tartışma gerçekleşir.  

 

Cinsiyet Kimliği  

 

Cinsiyet kimliği, kişinin fiziksel ve cinsel çekim hissettiği kişiler bağlamında kendisini tanımlama biçimi, erkek ya da kadın olmaya ilişkin psikolojik 

duyumdur.  (Cinsiyet kimliği,  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cinsel_kimlik, 10.05.2020) (Buradaki tanım ikili cinsiyet sisteminde olmayan daha kapsayıcı bir açıklama ile 

değiştirilebilir) 

 

Cinsel Yönelim 

Cinsel yönelim ise belli bir cinsiyetteki bireye karşı süregelen duygusal, romantik ve cinsel çekim anlamına gelir. Tanınmış üç cinsel yönelime 

göre; kişinin kendi cinsiyetinden birine yönelmesi eşcinsellik, kişinin karşı cinsiyetten birine yönelmesi heteroseksüellik, kişinin her iki cinsiyete 

de yönelmesi biseksüelliktir. Eşcinsel yönelimli bireyler “gey” ya da “lezbiyen” olarak da adlandırılırlar. Cinsel yönelim, duyguları ve kendilik 

kavramını (self-concept) içerdiği için cinsel davranıştan farklıdır. Bireyler davranışlarıyla cinsel yönelimlerini ifade edebilecekleri gibi, 

etmeyebilirler de. (KaosGL, http://www.kaosgldernegi.org/belge.php?id=sozluk , 06.04.2020)  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cinsel_kimlik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cinsel_kimlik
http://www.kaosgldernegi.org/belge.php?id=sozluk
http://www.kaosgldernegi.org/belge.php?id=sozluk
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Atölye Günü Oturum 2 Etkinlik 03 
 

 

- Katılımcılar cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kimlik arasındaki farkın açıklandığı bölümde, her iki kavram ile ilgili birkaç fikir edinmiştir.  

- Ayrımcılık kavramının anlamı kısaca tekrarlanır. Ayrımcılık bilinçsizce sergilenen davranışlar, önyargılar ya da alışkanlıklardan dolayı bazı 

kişi ya da toplulukların küçük düşürülmesi ya da haksızlığa uğramasıdır.  

- KL katılımcılara ilk olarak cinsel yönelime, daha sonra cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık gözleyip gözlemediklerini sorar, katılımcıları 

tecrübelerini paylaşmaya ve örnek vermeye teşvik eder. 

- KL katılımcıların örnekleri üzerinden toplumdaki hakim normlardan farklı cinsel yönelime sahip insanların, birçok ülkede yasal olarak 

ayrımcılığa uğradığını ve toplumsal açıdan dışlandığını örnekler üzerinden anlatırlar.  

- Bu bölümde son olarak KL toplumsal normlara uymayan cinsiyet kimliğine sahip kişilerin yasal ayrımcılığa ve sosyal dışlanmaya maruz 

bırakıldığını örnekler üzerinden anlatırlar.  

Katılımcılara çok fazla bilgi vererek asıl amaçtan uzaklaşmamak adına üç ayrımcılık türü üzerinden örnek verilir fakat detaylı bir şekilde bu 

tanımlar üzerinde durulmaz. 

Cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık 

Süre  15 dk 

Amaç Katılımcıların geleneksel ve muhafazakar sosyal normlar nedeniyle cinsel yönelime dayalı ayrımcılığı 
öğrenmesi 

Metot Tartışma, sunum 

Gerekli 

Malzemeler 

İğne, kağıt, kalem 
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Atölye Günü Oturum 3 Etkinlik 02 

 
10- Mağdurlaştırma teriminin açıklanması 
 

Rol Oyunu: 

- Oyunda bir erkek vardır ve bir sokakta yürürken 4 kadının arkasına takılır.  

- 4 kadın erkeğin arkasından sırayla “Merhaba güzelim, o kıyafetle nereye gidiyorsun? Gece gece tek başına dışarıda ne yapıyorsun? Bizimle 

gelmek ister misin, güzel zaman geçirebiliriz.” Gibi cümleler söylerler, aynı zamanda da erkeği takip etmeye devam ederler.  

- 2-3 dakika boyunca bu durum devam eder, erkeğe herhangi bir yönerge verilmez. 

- Sokakta bulunan 3-4 kişi daha vardır ama herhangi bir şekilde araya girmezler. 

- Oyunun sonunda oyunculara ve seyirciye nasıl hissettikleri sorulur.  

Maruz bırakma  

Süre 5+20 dk 

Amaç Katılımcıların maruz bırakma (mağdurlaştırma) terimini öğrenmesi ve bu konuyu cinsiyetçiliğe bağlayabilmesi 

Metot Sunum+ rol yapma oyunu 

Gerekli 

Malzemeler 

İğne, kalem, kağıt 
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1.Oyun bittikten sonra KL mağdurlaştırma teriminin tanımını yapar ve oynanılan oyun ile bağlantısını kurarak, günlük hayatta 

birçok insanın bu sorunla baş ettiğini katılımcılara anlatır. 

3.Oynanılan oyunda, maruz bırakılan ve mağdur eden cinsiyetlerin; gerçek hayatta görülen mağdurlaştırma örneklerinden daha az görülen bir 

durum olduğunu KL katılımcılara yönlendirici sorular eşliğinde anlatır. 

 

Mağdurlaştırma 

 

Mağdurlaştırma, özellikle kriminolojide kullanılan teknik bir terimdir. “Victimize” fiili, suç işleyerek zarar vermek ve onu  “kurban haline getirmek” 

anlamına gelir. Mağduriyet biçimleri, zorbalık veya akran mağduriyeti, fiziksel istismar, cinsel istismar, sözlü istismar, soygun ve saldırı içerir 

(ancak bunlarla sınırlı değildir). (Victimisation, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victimisation, 13.06.2020) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victimisation
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Atölye Günü Oturum 3 Etkinlik 03 

 
- KL katılımcılara nesneleştirme kelimesinin anlamını bilip bilmediklerini, bu kelime ile ilgili düşüncelerini sorar. 
- KL katılımcıların söyledikleri üzerinden nesneleştirme teriminin tanımını söyler. 
- KL katılımcıların sorularını cevaplar. 
- KL bu kısımda çok vakit harcamadan nesneleştirme örneklerinin bulunduğu kısma geçer. 

 
Nesneleştirme 
 
Nesneleştirme insanlara kendi duyguları, fikirleri veya hakları yokmuş gibi araç veya oyuncak gibi davranmaktır. (Cambridge English Dictionary, 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/objectification, 14.06.2020) 
 

Nesneleştirme  

Süre      10 dk 

Amaç Katılımcıların nesneleştirme terimini öğrenmesi ve bu konuyu cinsiyetçiliğe bağlayabilmesi 

Metot Tartışma, yansıtma, geri bildirim 

Gerekli 

Malzemeler 

İğne, kalem, kağıt, post-it 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/objectification
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Atölye Günü Oturum 3 Etkinlik 04 
 
 

Medyada, cinsiyetçi şakalarda/ söylemlerde nesneleştirme örnekleri  
 

- Katılımcıların, nesneleştirmenin en önemli örneklerini bilmeleri ve bu konunun günlük hayatta nasıl görülebileceğini anlamaları için, 

konu başlığı belirtildikten sonra medyada cinsiyetçi dil üzerine bir tartışma yaratmak amaçlanır.  

- Medyada cinsiyetçi dil/ söylemler ve nesneleştirme örnekleri hakkında bir giriş yapılır: “Yüzyıllar önce reklamın icadından günümüze 

kadınlar nesneleştirilmekte hatta aşağılanıp, hakarete maruz kalmaktadır. Bu konuda birçok insanın çabalarına rağmen toplum 

reklamlarda hala kadınların nesneleştirilmesini ve cinselleştirilmesini izlemektedir.Bu sorun gün geçtikçe daha da ciddi bir hal 

almaktadır. Fotoşop yazılımlarının gelişmesiyle beraber kadın bedeni yalnızca kusursuz değil aynı zamanda anatomik olarak gerçek 

olması imkansız bir hale gelmiştir. Bu algı birçok açıdan son derece zararlıdır…” 

- Tartışmanın başında her KM elinde bulunan post-ite kısaca anahtar kelimelerle nesneleştirmeye ve medyada cinsiyetçi dile bir örnek 

yazar ve her KM yazmış olduğu örneği açıklar.  

Söylemler 

Süre 15 dk 

Amaç Katılımcıların nesneleştirmenin en önemli örneklerini öğrenmesi ve bu konunun günlük hayatta nasıl 
görülebileceğini anlayıp analiz edebilmesi 

Metot Tartışma, yansıtma 

Gerekli 

Malzemeler 

İğne, kağıt, kalem, post-it 
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- Tartışma her katılımcının bir objeyi (tenis topu, kalem vs.) birbirlerine atarak/vererek söz almasıyla 

devam eder.   

- Tartışmanın sonunda toplanan post-itlerde yazan örnekler tahtaya yapıştırılır. 

- En son tartışmanın iyi ve daha iyi olabilecek yönleri, gönüllü esaslı bir biçimde katılımcılara sorularak geri bildirim turu düzenlenir. 
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Bu bölümde katılımcılarınayrımcılığın kişiler üzerindeki etkilerini bilmeleri, böylece bu konuyla günlük hayatta nasıl karşılaşacaklarını 

anlayabilmeleri ve ayrımcılıkla ilgili ne yapabileceklerini öğrenmeleri amaçlanır, bu nedenle tüm katılımcılardan tahtada bulunan A3 

kağıda, ayrımcılığa nasıl yaklaşabileceklerini anlatan yazılar yazmaları istenir. *Yazdıkları baş etme yönteminin önceki turda verdikleri 

nesneleştirme ve medyada cinsiyetçi dil örneğine uygun da olabileceği belirtilir.*  

 

- Gönüllü esaslı olarak her KM tahtaya baş etme yöntemini yazdıktan sonra, yöntemi açıklamaları istenir.  

 

- Açıklamalardan sonra, katılımcıların örnek  yöntemlerini kapsayacak şekilde ortak yöntemler geliştirilir. Bu bölüm, katılımcılara 

“Tahtada yazan farklı yöntemleri kapsayan yeni ve ortak yöntemler nasıl üretilebilir? Bu olası yöntemlere örnek verir misiniz?” 

sorularının yöneltilmesiyle “katılımcılara soru” metoduyla ilerler. Bu bağlamda KL yönlendirici konumda bulunur. 

 

Baş etme motivasyonu 

Süre  20 dk 

Amaç Katılımcıların ayrımcılığın kişiler üzerindeki etkilerini öğrenerek bu konuyla  günlük hayatta nasıl 

karşılaşacaklarını anlaması. Aynı zamanda ayrımcılığa karşı neler yapılabileceğini de öğrenmesi 

Metot Yansıtma, soru, cevap 

Gerekli 

Malzemeler 
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- Daha sonra katılımcıların ürettiklerinden farklı ayrımcılıkla baş etme yöntemleri sunulur: “Ayrımcılık, 

iletişim kurarken dürüst bir yol izlenmesiyle, empati kurularak önlenebilir. Bunu gerçekleştirmek ve samimi bir iletişim 

ortamının kurulması için ise iki tarafın öncelikle birbirine karşı sahip oldukları önyargıların kırılması, yaşanan ayrımlarla nasıl bir 

durumun belirdiğinin, ayrımcılığın kimseye yarar getirmediğinin her fırsatta anlatılması, aktarılması bir görev olmalıdır. STK’lar, 

etkinliklerle, iletişim  

 

olanaklarını, özellikle de medyayı kullanarak, bu amaçla hareket edecek kişi ve kurumları aralarına almalı, ayrımcılığı ortadan kaldırmaya 

yönelik mümkün olduğunca büyük çapta bir çalışmaya var güçleriyle katılmalıdır. STK’lar, argümanlarını ayrımcılığın her türlüsünü ortadan 

kaldıracak şekilde düzenlemeli, insanları sınıflandıracak her türlü gelişmenin karşısında durarak bundan herhangi bir menfaatin güdülmediğini 

göstermelidir. Aynı zamanda kişi, bir ayrımcılık karşısında haklarının bilincinde olmalıdır ki hak ilhallerinin de farkında olabilsin. Örnek: Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi” 
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Atölye Günü Oturum 3 Etkinlik 05 

 

- Gün değerlendirmesi katılımcılara belli geri bildirim yöntemlerinin sunulmasıyla başlar. Bu durum, ilk önce geri bildirim sözcüğünün 

tanıtılmasıyla başlar: “Geri bildirim, iyileştirme ve gelişme için bir temel olarak kullanılan bir ürüne/ duruma/ yaklaşıma verilen tepkiler, 

bir kişinin bir görev performansı vb. hakkında bilgi; yapıcı eleştiri.”  

- Sonrasında geri bildirim piramidi tanıtılır ve 5 parmak yöntemi katılımcılara sunulur.  

- En son, katılımcılardan bu yöntemler doğrultusunda moderatörlere ve sunumlara geri bildirim vermeleri istenir.  

 

 

Geri Bildirim 

Süre 10 dk 

Amaç Katılımcıların nasıl geri bildirim verileceğini öğrenmesi ve sunumu 
değerlendirmesi 

Metot 5 Parmak yöntemi 

Gerekli Malzemeler İğne, kalem, kağıt 


