
Workshop Kılavuzu

Özet
● Oyun, en yakın arkadaşı Sarah’yı ve halası Meral’i ziyaret etmek için Berlin’e giden

Sibel’in yolculuğuyla başlıyor. Sarah’ya sürpriz yapmak isteyen Sibel, bir gün erken
gelip halasının evine gidiyor. Sibel Sarah’yla buluşmalarını iple çekiyor, Sarah’nın
kendisiyle paylaşmak istediği ama telefonda anlatmak istemediği sırrını da çok merak
ediyor. Evet ama Sarah nerede? Bu koca şehirde arkadaşını bulmak Sibel’in tahmin
ettiğinden daha zor olacak gibi. Peki Meral Hala’nın yeni kız arkadaşı neden bir erkek?
En önemlisi de, Sarah’nın sırrı ne?

● Tek kişilik oyun her biri cinsiyet, cinsellik, onay ve bedenler konularına odaklanan
yirmişer dakikalık, birbirini takip eden dört bölüme ayrılıyor.

● Oyuncular, tüm oyun boyunca, oynarken edindikleri bilgileri kullanarak kendi kararlarını
veriyor.

● Kendi bedenini incelemek, kendi dışındaki insanların deneyim ve kimlikleri, çeşitlilik,
karşılıklı saygı temelli ilişkiler, hisler, seçimler, özgüven, empati, hoşgörü ve kabul gibi
cinsellik eğitimi konuları kesişimsel ve eğlenceli bir yaklaşımla açıklanıyor.

● Oyun Almanca, İngilizce veya Türkçe oynanabiliyor.
● Sibel’in telefonu da oyunun bir parçası. Edindiği bilgiler telefonundaki notların arasında

yerini alıyor ve oyuncular diledikleri zaman bunları okuyarak bilgilerini tazeleyebiliyor.
Bazı karakterler ise yine Sibel’in telefonuna gönderdikleri mesajlar ile oyuna katılıyor.

Yaş / Sınıf aralığı ● 12 yaş ve üzeri için



Öğrenim hedefleri
● Oyuncular, cinsel kimliğimizi oluşturan ögelerin kendimizi ve bedenimizi nasıl

gördüğümüzü, birbirimizle nasıl iletişim kurduğumuzu, çevremize nasıl uyum
sağladığımızı ve bir birey olarak kendimizi nasıl ifade ettiğimizi etkilediğini
öğrenecekler.

● Kendi bedenlerinin farkına varmanın yanı sıra ilişkiler, cinsel kimlikler, mahremiyet,
cinsel sağlık ve üreme hakkında da bilgi edinecekler.

● Oyunu oynayarak ve oyun hakkında konuşarak her bireyin farklı ihtiyaçları, arzuları ve
kendini ifade etme biçimi olduğuna dair bilinçlenecekler.

● Oyuncular karşılıklı saygı temelli ilişkiler, hisler, seçimler, özgüven, empati, hoşgörü ve
kabul gibi konuları kavrayacaklar.

● Oyunu oynayarak ve oyun hakkında konuşarak bir kişinin kimliğinin cinsel kimlik,
cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim gibi pek çok farklı yönü olduğunu ve bu çeşitliliğin tam
da insan dediğimiz karmaşık bütünü ortaya çıkardığını öğrenecekler.

Müfredattaki yeri Cinsellik eğitimi

Ayrılacak zaman
● Ders başına 1 bölüm olmak üzere 4 ders olarak planlanmıştır
● Bölümlere ayrılacak süreler

● Giriş / bir önceki bölümün özeti için 5-10 dakika
● Oyunun oynanması için 15-20 dakika
● Yazılı ödevler ve sınıfça tartışma, fikir yürütme, tümevarım için 15-20 dakika

● İsteğe bağlı olarak konu üzerinde daha uzun süreli fikir yürütülebilir / tümevarım ev
ödevi olarak verilebilir

Sınıf, teknik
düzenek, araç ve
gereçler

● Her öğrenci için internet bağlantısı olan bir bilgisayar ya da tablet ve kulaklık
● Sınıf içerisinde bilgi toplama ve sınıfça tartışma için kullanılacak bir yazı tahtası ya da

pano
● Bu belgeyle birlikte size teslim edilecek basılı malzemeler

Oyun akışı
● Oyunun ana unsuru doğrusal bir anlatı olan hikayesidir: Oyuncu, Berlin’de en yakın

arkadaşını arayan ve bu sırada da pek çok yeni insanla tanışan Sibel’e eşlik eder.
● Başlıca Sibel’in diğer karakterlerle yaptığı sohbetler aracılığıyla aktarılan ve ilerleyen

anlatı, oyuncuya bu oyunla aktarmak istediğimiz bilgileri edindirir.



● Oyuncu, anlatı yapısının sınırları dahilinde, hangi konuların, hangi sırada ve hangi
karakterlerce anlatılacağına karar verebilir. Böylece konuşmaları kendisi başlattığı gibi,
hangi sırada ve hangi hızda gelişeceklerine de kendisi karar verir.

● Oyun kuru kavramları üst üste yığmak yerine canlı, çekici, esprili karakterler ve
sohbetlerden faydalanır. Bu sohbetlerde tartışılan karmaşık kavramlar hedef kitleye
uygun, güncel, sade ve eğlenceli bir dille açıklanır.

● Hikayenin kahramanı Sibel kendisine anlatılan kavramların çoğuna henüz hakim
değildir ve daha iyi anlamak için sürekli sorular sorar. Meraklı, yeni fikirlere açık,
hazırcevap ve kendisine söylenenler hakkında düşünmeye heveslidir. Hedef kitlenin
kolaylıkla özdeşleşebileceği bir kahraman olarak, oyuncuları da söylenenler hakkında
düşünmeye teşvik eder ve onlara anlatılan konu ve kavramlar hakkında duyarlılık
kazandırır.

● Oyuncunun anlatılan konuları daha iyi özümseyebilmesi için bazı konuşmalardan
sonra, oyun içerisindeki bazı nesnelere tıklanınca ya da mini oyunlar oynandıktan
sonra Sibel’in telefonundaki not alma uygulaması ansiklopedik bir özellik kazanarak bu
konulara dair kısa, bilgilendirici metinler sunmaya başlar. Böylece oyuncu hem daha
fazla bilgi edinebilir hem de dilerse bazı kavramlar hakkındaki bilgilerini tazeleyebilir.

● Hem diyalog mekanizmasını sekteye uğratarak oyunu hareketlendirmek hem de
önemli bilgiler aktarmak, verilen bazı bilgileri detaylandırmak, pekiştirmek ya da ek
bilgiler vermek için hikayenin arasına aşağıdaki mini oyunlar serpiştirilmiştir:

○ Eşleştirme oyunu: LGBTIQA harfleri neleri temsil ediyor ve bu kelimeler ne
anlama geliyor? Yanlış cevaplar da dahil adı geçen tüm kavramlar kısaca
açıklanıyor.

○ Cinsiyetli Tek Boynuzlu At: Cinsiyet ve cinselliğe dair ifadelerin etkileşimli
kaydırma butonları ve açıklamalarla keşfi. Oyuncu cinsiyet kimliği, cinsiyet
ifadesi, doğumda atanmış cinsiyet, duygusal ve/ya fiziksel çekim gibi
özellikleri cinsiyetli tek boynuzlu at modeli aracılığıyla keşfeder. Farklı
kombinasyonlarla oynamanın yanı sıra, kendi ifadelerinin farkına varmaya da
teşvik edilir. Oyun karakterleri kendi bireysel özelliklerinden bahsederek hem
çeşitliliğin ne kadar geniş bir yelpaze olduğunu örneklendirir hem de “normal”
ya da “anormal” diye bir şey olmadığını gösterir.

○ Çoktan seçmeli: Onay kavramı somut günlük durumlarla örneklendirilerek
açıklanır. Oyuncu oyundaki bir karakterin tepkisini yorumlar ya da bir
karakterin samimi hisleriyle diğer bir karakterin beklentilerini karşılaştırır,
sonra da iki şıktan birini seçerek cevap verir. Ardından oyuncunun seçimi
hakkında konuşularak onay kavramının önemi pekiştirilir.

○ Eşleştirme oyunu: Hangi kuir bayrağı hangisi? Bazı bayrakların adları verilir ve
oyuncudan ekrandaki bayrak görselleri arasından bunların karşılıklarını bulup
eşleştirmesi istenir. Sonrasında farklı bayrakların ve terimlerin anlamları
açıklanır.

○ Hafıza oyunu: Cinsel organların çeşitliliği bir hafıza oyunu ile örneklendirilir.
○ Eşleştirmeli hafıza oyunu: Klasik hafıza oyununun, eş görselleri bulma yerine,

görselleri metinlerle eşleştirme şeklinde oynanan bir çeşididir. Farklı korunma
yöntemleri etraflıca anlatılır.

○ Kapı açmaca oyunu: Bir yandan bedenlerin çeşitliliği örneklendirilirken bir
yandan da “Her beden değerlidir” mesajı verilir.

● Konularla ilgili çizimlere ek olarak, öğretilecek konulara odaklanmaksızın hikayeyi
ilerleten gizli nesne oyunu özelliği taşıyan mini etkinlikler içerir.



● Oyuna dilediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Oyunun sınıfta
tanıtılması ● Öğrenme hedefleri hakkında bilgilendirme

● Oynanacak bölümün konusu hakkında bilgilendirme
● Oyunun nasıl oynandığına dair bilgilendirme
● Gerektiğinde önceki bölümde/bölümlerde olanların kısaca özetlenmesi ya da

öğrencilerin bilgi toplamak için kullandıkları pano aracılığıyla özetlemelerine izin
verilmesi

Oyun içi etkinlikler
● Çevreyi incelemek, çeşitli nesnelere tıklamak ve bilgi toplamak
● Karakterlerle konuşup onları tanımak
● Karakterleri dinlemek ve söyledikleri hakkında düşünmek
● Mini oyunları oynamak ve Sibel’in telefonundan tekrar etmek
● Sibel’in telefonunda biriken bilgileri gözden geçirmek
● Sibel’in sevdiği müzikleri dinlemek, fotoğraflarına bakmak

Sınıf içi etkinlikler
/ Tartışma
soruları

● Panodakiler hakkında konuşurken:
● Oyunda neler öğrendiniz? Neler gözlemlediniz?
● Oyunda diyalog kurduğunuz karakterler hakkında neler öğrendiniz?
● Haydi karakterlerin sıkıntıları, arzuları ve neleri önemsediklerine dair

konuşalım.
● Kendinizi yakın hissettiğiniz karakterler / bir karakter var mı? Neden?
● Kendi hayatınızda benzer durumlar, hisler veya sıkıntılarla karşılaştınız mı?

■ Birisine kendinizden bahsetmeye çekindiğiniz olur mu? Neden?
■ Birisine kendi hakkınızda yeni keşfettiğiniz bir şeyi anlattığınız ve

karşınızdakinin buna kötü bir tepki verdiği oldu mu? Neden böyle bir
tepki verdi?

■ Birisine kendinizden bahsetmek konusunda bir türlü karar
veremeyip, sonra yine de bahsettiğiniz oldu mu? O kişi buna iyi bir
tepki verdi mi? Neden?

■ Birine kendinizden bahsetmenin iyi sonuçlanıp sonuçlanmayacağını
nasıl anlayabilirsiniz? Böyle bir konuşmanın nasıl sonuçlanacağını
maalesef önceden kestiremezsiniz. Ama size şöyle bir önerim var.
Bir fikir edinmek için okuduğunuz bir kitaptan, seyrettiğiniz bir
filmden ya da başka bir arkadaşınızdan bahseder gibi anlatarak
tepkilerini gözlemleyebilirsiniz. Konu size geldiğinde nasıl tepki



vereceklerini birebir yansıtmasa da bu yöntem iyi bir başlangıç
olabilir.

● Yazılı ödevler (tartışma öncesinde, özellikle de bölümü diğerlerinden önce bitiren
öğrencilere verilmek üzere)

● Bu bölümde neler öğrendiğinizi yazın.
● Oyunun bugünkü bölümünde tanıdığınız karakterleri anlatın.
● Siz Sibel’in yerinde olsanız hangi soruları sorardınız? Bu bölümdeki

karakterlerden neler öğrenmek isterdiniz?
● … yukarıdaki örneklere benzer ödevler

Oyun hakkında
ipuçları ● Oyunun herhangi bir yerinde takılırsanız:

● Sibel’in telefonundaki mesajlara ve notlara göz atın.
● Ekranın alt kısmındaki kartları oynadığınız bölümdeki karakterlerin üzerine

sürüklemeyi deneyin.
● Çevreye bakarak ipuçları bulmaya çalışın.
● Gökkuşağı ikonlarına tıklayın.

Bölümün özeti ve
kapsadığı konular ● 1. Bölüm - Meral’in Evi (Knut, Meral)

Meral, Berlin’e gelen Sibel’i tren istasyonunda karşılar. Sibel hemen Sarah’nın nerede
olduğunu öğrenip yanına giderek ona sürpriz yapmak ister. Sarah’nın ona yüz yüze
anlatmak istediği birşeyler vardır ve Sibel merakından çatlamak üzeredir.

Ama ilk durağı halasının evi olur. Burada hatırlı bir aile dostları olan Knut’la özlem
giderip sohbet ederler. Knut’un tişörtünün üzerinde ilginç bir slogan görürüz: Kilolarım
politiktir. Knut’un göbeği protestolara mı katılıyor acaba?

● İşlenen konular:

○ Şişman olmak nasıl birşey, şişman insanlar ayrımcılığa maruz kalıyor mu?
○ Güzellik nedir? Herkes kendini güzel hissedebilir, ama kimse güzel olmak

zorunda değildir.
○ Geri kazanım ve kimlik beyanı nedir?
○ Gizlenme ve açılma nedir?  Kuir insanlar ne gibi ayrımcılıklara maruz kalıyor?
○ LGBTQIA harfleri neleri temsil ediyor ve bu kelimeler aslında ne anlama

geliyor? Yanlış cevaplar da dahil adı geçen tüm kavramlar kısaca açıklanıyor.



Bölümün özeti ve
kapsadığı konular ● 2. Bölüm – Kafede (Alex, Ani, Ani, Lotta, Luka, Michelle, Rami)

Sibel Sarah’nın peşine düşer! Sarah son konuşmalarında Meral’e Alex’in kafesine
uğrayacağını söylediği için, Sibel de önce oraya gider ama Sarah’yı bulamaz.
Çevredekilere sorarak Alex’i bulur ve Alex’in sandığı gibi kadın değil de erkek olduğunu
öğrenir. Sibel’in kafası karışır: Meral halası lezbiyen değil miydi? Peki bu cinsiyetsiz
tuvaletlerin olayı nedir?
Sibel Sarah’nın bir süre önce makyajını yapıp oradan ayrıldığını öğrenir. Aramaya
nerede devam edeceğini düşünürken bugün parkta Onur Haftası kutlamalarının
yapıldığını öğrenir ve oraya gitmeye karar verir.

● İşlenen konular:

○ Cinsel kimlik: Kadın mı, erkek mi, yukarıdakilerin hepsi mi?
○ Cis, trans ve interseks ne demektir?
○ Cinsiyet ifadesi nedir?
○ Doğumda atanan cinsiyet nedir?
○ Destekçi olmak ne demektir?
○ Kimlik beyanı ve cinsel yönelim:

■ Alex erkekse ve ikisi beraberse Meral hala lezbiyen midir?
■ Başka insanlar Alex’in kimliğini açıklama ve trans olduğunu söyleme

hakkına sahip midir?
○ Cinsiyetsiz Tuvaletler: Ani bunun kendisi için neden önemli olduğunu açıklar.
○ Beden Normları: Dünyada böylesine çeşitli bedenlerin olması aslında ne

kadar da güzel birşey. Sürekli güzel olmak zorunda olduğunu sanmak ne
saçma. Bu o kadar da önemli olmamalı!

Bölümün özeti ve
kapsadığı konular ● 3. Bölüm – Metroda  (Lou):

Sibel, Onur Haftası kutlamalarının yapıldığı parka gitmek için metroya biner. Burada,
kendisi de parktaki festivale gitmekte olan, Lou ile tanışır. Parka daha yakın olan
durakta asansör olmadığı için, tekerlekli sandalye kullanan Lou Sibel’den bir durak
sonra inmek zorundadır. Bu durum aralarında erişilebilirlik ve engellilerin maruz kaldığı
ayrımcılık hakkında bir konuşma başlatır.

Bu arada, Sibel’in internette tanıştığı Tom da sürekli mesaj atarak Sibel’e kendisiyle
hemen o akşam buluşması için ısrar etmektedir. Ama Sibel Tom’la akşam buluşma
fikrine kendini hazır hissetmez. Lou’ya bu konudaki fikrini sorduğunda, içinden samimi
olarak ne yapmak geliyorsa onu yapması tavsiyesini alır.

● İşlenen konular:

○ Tekerlekli sandalye kullanıcıları için toplu taşımayla seyahat etmek nasıl
birşey?



○ Onay ne demektir?
○ Kendi kimliğimden vazgeçmeden başkalarıyla nasıl ilişki kurabilirim?
○ Kişisel alanımızın sınırları nelerdir ve hislerimizle nasıl bir ilişkisi vardır?

Bölümün ve
kapsadığı
konuların özeti

● 4. Bölüm – Parktaki Onur Haftası kutlamalarında (Lou, Jule, Sarah, Leila, Mira)

Sibel sonunda parka varır ama park hıncahınç doludur. Burada Sarah’yı nasıl bulabilir?
Önce Lou’nun standını bulur, buradaki oyunları oynar ve yine burada bir standı olan
Jule ile sohbet eder. Derken insanların  pankartlarıyla çektirdikleri havalı fotoğraflarını
yapıştırdıkları bir panoya rastlar. O da ne? Fotoğraflardan birinde Sarah’ya hediye ettiği
arkadaşlık bilekliğini tanır! Artık Sibel Sarah’yı pankartı sayesinde bulabilir.

Sibel sonunda Sarah’yı bulur! Yaşasın! Vee telefonda vermek istemediği büyük sırrını
da öğrenir: Sarah biriyle birliktedir, yani bir kız arkadaşı vardır, Leila! Leila da orada,
BIPoC* tiyatro grubunun standındadır. Üstelik şirin mi şirin bir köpeği vardır! Sibel
sevincinden havalara uçar.

● İşlenen konular:
○ Cinsel organların çeşitliliği
○ Güvenli cinsellik
○ Açılma ve aile/arkadaşlar
○ Irk, sınıf ve cinsiyet gibi sosyal sınıflandırmaların birbirleriyle bağlantısı

Sınıf içi etkinlikler
/ Üzerinde
düşünülmesi
gereken sorular

● Belirli konular hakkında tartışma soruları:
■ Cinsiyet

● Kendinizi bir yetişkin olarak hayal ettiğinizde gözünüzde bir
kadın mı yoksa bir erkek mi canlanıyor? Neden?

● İlk soruya ne cevap vereceğinizi nasıl bildiniz?
● Kadınsı olmakla ilgili aklınıza gelen ilk üç şey nedir? Erkeksi

olmakla ilgili aklınıza gelen ilk üç şey nedir?
● Üçüncü soru için yaptığınız listeden sizi en iyi ifade eden

kelimelerin altını çizin. Kadınsı özellikler mi yoksa erkeksi
özellikler mi çoğunlukta? İkisi eşit mi yoksa her ikisi de sizi
pek iyi ifade etmiyor mu?

● Burada verdiğiniz tüm yanıtları sizin kim olduğunuzu
bilmeden okuyan birisi sizin kendinizi kadın olarak mı,
erkek olarak mı yoksa başka bir şekilde mi gördüğünüzü
düşünürdü? Peki siz kendinizi böyle mi tanımlıyorsunuz?
Başka insanların beklentilerinin sizin kendinizi nasıl



gördüğünüzle örtüşmesi önemli mi?

■ Duygusal ve Fiziksel Çekim

● Gözlerinizi kapatıp, birisiyle birbirinize dokunmadan aynı
yatakta uzandığınızı ve aklınıza gelen her konuda sohbet
ettiğinizi hayal edin. Yanınızdaki insanı nasıl tarif edersiniz?

● Bir dergiyi karıştırırken kimleri güzel bulursunuz?
● Gözlerinizi kapatıp biriyle dans ettiğinizi hayal edin, bu

kişiyi nasıl tarif edersiniz?
● Biriyle öpüştüğünüzü hayal edin. Bu kişiyi nasıl tarif

edersiniz?

Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar tabii ki de şu veya bu cinsel kimliği
benimsemeniz gerektiği anlamına gelmez. Bazı insanlar kendi
cinsiyetlerinden insanlarla ilgili hayaller kursa da, gerçek hayatta
sadece karşı cinsten biriyle bir ilişki isteyebilirler. Bazı insanların
yönelimi biseksüel gibi görünse de kendilerini panseksüel olarak
tanımlayabilirler. Ayrıca muhtelif sebeplerden dolayı insanlara
gerçekte nasıl hissettiğinizi anlatmamaya da karar verebilirsiniz.

■ Bedenler

● Sizce en eğlenceli etkinlik nedir? Bu etkinlik sırasında
bedeninizi nasıl kullanıyorsunuz?

● Bugün bedeninize iyi gelecek tek bir şey yapacak olsanız
bu ne olabilir?

Aksaklıklarla
karşılaştığınızda

Oyun donduğu takdirde, web tarayıcınızı yenilemeniz gerekebilir.

Sınıf içi tartışmalarda kullanılabilecek basılı malzemeler:

● Oyundaki diyalog kartları basılabilir ve öğrenciler bunlar hakkında konuşabilir. Bunlara oyunda yer
vermekten vazgeçtiğimiz, ama sınıfta tartışma konuları olarak işe yarayabilecek bazı kartları da
ekledik.

● Oyundaki tüm karakterlerin kısa yaşam öyküsü ve Cinsiyetli Tek Boynuzlu At kartlarını da
kullanabilirsiniz.

*BIPOC: İngilizce Black, Indigenous, People of Color kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu tanım siyah, yerli ve diğer beyaz
olmayan toplulukları ifade etmek için kullanılmaktadır.


