
UYUMSUZUN DRAMATURJİSİ 

Konulu Atölye 

 

Eğitmen: Blm. Uzm. Deniz Devrim Şahin 

24 – 25 Nisan 2021 

 

Süre: Cumartesi 10.00 – 17.00 ve Pazar 10.00 – 17.00  (İki gün, toplam 12 saat) 

 

Atölyenin Amacı  

Çalışma temel olarak iki basamaktan oluşmaktadır. Birinci bölümde Queer teoride 

“oyun-bozan”, performans kuramında “kural-kırıcı” olarak tanımlanan uyumsuzun içimizdeki 

yansımalarını süreçsel drama yaklaşımıyla ortaya çıkarıp çözümlenmesi hedeflenmektedir. 

Atölyenin ikinci bölümünde süreçsel dramanın yapılandırılması, kullanılan teknikler 

konusunda kuramsal bir çalışma yaparak queer dramanın kavramsal çerçevesi ve oluşum 

süreci hakkında fikir paylaşımında bulunulması hedeflenmektedir. 

  

Atölyenin İçeriği  

Erving Goffman’ın dramaturjik teorisinden yola çıkacağımız atölyede gündelik 

yaşamda temsil ettiğimiz rollerden yararlanarak yaşantı içindeki kurgu ile gerçeğin izlerinin 

kaybolduğu kendilik hallerimize yolculuk yapacağız. Günümüzde farklı olana, uyum ve 

uyumsuzluğa bu kadar atıf yapılmasına kaynaklık eden dramaturjik teoriye göre, insan 

etkileşimleri ve ilişkileri bir oyun, tiyatro gibi ele alınır. Kişilik diye bir şey yoktur ve özlerimiz 

her karşılaşmada yeniden biçim alarak yeniden tanımlanır. Toplumca belirlenen gizli öz (ideal 

öz) de sürekli zamana ve güncel olana göre kendi gibi olmayanı, “öteki” olanı da yeniden inşa 

eder ve onunla da mücadeleye girer. 

 

Ritüel-seremoni, kafa sesi, sıcak sandalye, rüya, rol koridoru gibi arka alanda olanı 

görmeye çalışan tekniklerin kullanılacağı atölyede queer bir drama anlayışının izini de 

arayacağız.  

Çalışmanın ikinci bölümünü, deneyimlediğimiz süreçsel drama planının 

yapılandırılmasına dair kuramsal kısım oluşturacaktır.  

 



 
 

Blm. Uzm. Deniz Devrim Şahin 

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim 

Dalında, birinci yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Ekonomisi, Planlaması 

ve Ölçmesi, ikinci yüksek lisansını Ankara Üniversitesi “Yaratıcı Drama”  alanında 

tamamlamıştır. Çalışmalarının odağında; alternatif eğitim yaklaşımları, queer drama, 

dramanın sosyal yaşam içerisindeki etkisi, süreçsel drama yaklaşımı, rol süreçlerinin 

yapılandırılması konuları bulunmaktadır. Çalıştığı okullarda gençlerle yaratıcı drama 

çalışmaları yürütmekte; edebiyat, tiyatro, forum tiyatrosu, hak, eşitlik/eşitsizlik, toplumsal 

cinsiyet algıları, akran zorbalığı, hiyerarşi algısı, eğitimde yaratıcı drama konularında 

gençlerin dahili olduğu çalıştay, seminer, uluslararası proje ve etkinliklere yoldaşlık 

etmektedir. Hali hazırda Çağdaş Drama Derneği İstanbul şubesinde bulunan “Bizim Queer 

Hikayelerimiz” Forum Tiyatro biriminin yürütücülüğünü yapmaktadır.  

 

Atölye İçin Notlar (Kayıt): 

 Katılımcı Profili:  Konuyla ilgilenen herkes… 

 Arayıp (0554 958 55 00), adınızı listeye yazdırınız! 

 Konulu Atölye, ÇDD Sertifika Programı Gönüllü Çalışma kapsamındadır. 

 Başvuru tarihinden itibaren kesin kayıt yaptıranlar, atölye katılımcısı olarak kabul 

edilecektir. 

 Katılımcılara 12 saatlik atölye katılım belgesi düzenlenecektir. 

 Atölyeler ZOOM programı üzerinden yürütülür. 

 Atölyelerde bazı uygulamaların kullanılması ve uygulamalı etkinlikler olacağı için 

ZOOM bağlantınızı PC / Laptop ile yapmamanız önerilir. 

  Zoom atölyesi başlamadan 10 dakika önce hazırlıkların yapılmış olması, hareketlerin 

kısıtlamayacağı ve seslerin rahat duyulabileceği bir mekânda olunması son derece 

önemlidir.  

 Atölye katılım ücretleri; dernek üyelerimiz için 200 TL, üye olmayanlar için 250 TL’dir. 

Katılım ücreti hesaba havale (ücretin tamamı) ya da kredi kartı ile ödenebilecektir. 

 

 



Kayıt Şekli:  

a) Kredi Kartı (Tüm kartlar için tek çekim).  

ÇDD İstanbul şubesi Cuma günleri açıktır. Kredi kartı ile ödemelerde önceden randevu 

alınması gerekmektedir.  

b)  Havale / EFT 

Havale/ EFT için: 

Türkiye İş Bankası Kanyon Şubesi (1235) 

Alıcı        : Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği İktisadi İşletmesi 

İstanbul  Şubesi 

Hesap No: 46089  

Iban No   : TR26 0006 4000 0011 2350 0460 89 

Açıklama :  Ad-Soyad, TC No, Deniz Devrim Şahin 

 

 

İletişim  : (554 9585500) 

 


