
 
“Kendi gözlerimizden” 

Estetik Deneyim Yoluyla Dönüştürücü Öğrenme  

 

DERS PLANI 6 

 

kalıplaşmış algıları dönüştürme - göç  

 

 Hedef Grup: lise öğrencileri, yetişkinler 

 

 Öğrenme Hedefleri: Bu aktivitenin sonunda, katılımcılar...  

 

1. Göç meselesini tanımlayabilecekler. 

2. Konuyla ilgili konu başlıklarını listeleyebilecekler. 

3. Göç meselesiyle ilgili sorunların önceliklerini seçebilecekler. 

4. Yabancılara ve mültecilere yönelik tutumlarını ifade edebilecekler. 

5. Sanat eserlerini eleştirel sorularla birleştirebilecekler. 

6. Ekip çalışması tartışması sırasında ne toplandığını gösterebilecekler. 

7. Başkalarının görüşlerini yargılamadan sanat eserlerini eleştirip tartışabilecekler. 

8. Eğitimin başından sonuna kadar konuyla ilgili duyguların ve zihnin değişimini 

karşılaştırabilecekler. 

 

 Gereken zaman: 2 saat  

 

 Gerekli aletler ve malzemeler: akıllı tahta veya projeksiyon cihazı ve bilgisayar, A4 

kâğıtları, büyük yazı kağıtları, kalemler, kurşun kalemler, komik çıkartmalar (yüz 

ifadeleri), kartpostallar ve karton kutu. 

 

 

 



BAŞLIK: “Kimlik karmaşası” 

 

1. AŞAMA 

 Belirli bir konuyla ilgili sorgulamadan kabul edilen varsayımların eleştirel olarak 

incelenmesi gerekliliğinin belirlenmesi. 

 Konuyu daha fazla incelemek için katılımcılardan onay alınması. 

 

1. Yüz ifadeleri: Herkes tercih ettikleri en az bir çıkartma (yüz ifadesi) seçer ve ismini 

söyledikten sonra neden bunu veya bunları seçtiğini açıklar. 

 

2. Can ve yavru köpek:  

Aşağıdaki durum ve iki karşıt görüş katılımcılara dağıtılır.  

Durum: “Can köpekleri çok sevmektedir. Bir gün yolda babası ile giderken küçük bir 

köpek yavrusu görürler sokakta. Yavru çok sevimlidir. Can babasından yavruyu eve 

götürüp götüremeyeceğini sorar.” Bu duruma göre şu görüşler ortaya çıkmaktadır: 

Görüş 1: “Can, yavru köpeği eve götürmelidir.” Görüş 2: “Can, yavru köpeği eve 

götüremez.” Katılımcıların bu konu üzerine düşünmeleri istenir. Bundan sonra 

“İnsanların bir kısmı Can’ın köpek yavrusunu evine götürmesini istemekte, bir kısmı ise 

istememektedir.” cümlesi verilir.  

Aşağıdaki sorular yöneltilir ve cevaplar yazılı olarak istenir. Cevapların içeriğinden önce 

şu sorular grupça tartışılır: “Can’ın yavru köpeği evine götürmesini isteyenlerin 

değerleri nelerdir? (Nelere önem veriyorlar?)”, “Can’ın yavru köpeği evine götürmesin 

istemeyenlerin değerleri nelerdir? (Nelere önem veriyorlar?)”. Cevaplarını isim 

yazmadan küçük bir kâğıda yazarak sınıfta hazır bulundurulan kapalı kutunun içine 

atmaları istenir. Daha sonra gruba aşağıdaki sorular yöneltilir: “Bu görüşlerden hangisi 

sana göre daha değerli görünüyor? Neden?”, “Herkes senin gibi mi düşünmeli?”, 

“Böyle bir ikilemle siz karşılaşsanız (Can’ın yerinde siz olsaydınız) ne yapardınız?”, “Bir 

durumu diğerine tercih edebilir misiniz?”. Bu süreçte katılımcılardan iki durumu da 

kabul etmeleri beklenmektedir. Eğer iki durumdan biri kabul edilmiş ise “Görüşüne 

saygı duyuyorum fakat şunları merak ediyorum: Diğerinden vazgeçmen mümkün mü? 

vb. sorularla iki durumu da kabul etmelerine yardımcı olunur.  

Katılımcılara sorunun farkına varmalarına yardımcı olmak amacıyla “Her iki durumdan 

da vazgeçemediğiniz takdirde nasıl bir sorunla karşı karşıyasınız?” vb. sorular yöneltilir. 

 

Amaç, katılımcıların ahlaki ikilem tartışmaları yaparak farklı görüş ve yaşantılara saygılı 

olmanın öneminin farkına varmalarıdır.  

 

 

 

 



2. AŞAMA 

 Katılımcılar konuyla ilgili görüşlerini ifade eder. 

 

1. Yurtiçi veya yurtdışında gurbette olup yaşam tarzı ve/veya şartları 

beklenmedik şekilde değişen biri olmakla ilgili, kendilerinin, bir akrabalarının 

ya da bir arkadaşlarının yaşadıklarıyla ilgili bir hikâye anlatmak üzere ekibimizi 

3 kişilik gruplara ayırırız (hikâye anlatımı yöntemi).  

2. 3 kişilik gruplar 6 kişilik gruplar haline gelir ve anlattıkları hikâyeleri tartışırlar. 

Her grubun grup içerisinde söylenenler ve olanlar hakkında bir yorum metni 

sunma görevi vardır. 

3. Tüm gruplar bir araya gelirler; metinlerini yüksek sesle okurlar ve tahtada 

tartışılması gereken öğeleri tahtada bir araya getirirler. 

 

3. AŞAMA 

 İncelenecek bakış açılarını belirleme  

 

1. Araştırılacak konu başlıklarını ve kritik soruları oluşturalım! 

3 kişilik gruplar, konular üzerinde anlaşmak ve konuları öncelik sırasına koymak için konuyla 

ilgili konu başlıklarını tartışır, tanımlar ve listeler (beyin fırtınası yöntemi). Daha sonra her 

grup konu başlıkları için bir öncelik listesi hazırlar ve sonuçta ortaya çıkan kendilerine ait bir 

duygu ve şehirlerindeki mültecilerin sahip olduklarını düşündükleri sonuçta ortaya çıkan bir 

duygu yazar. Bundan sonra, her gruptan bir temsilci tahtaya gelir ve önceliklerini sonuçta 

ortaya çıkan duygular ile birlikte “1., 2. ve 3. önemli konu başlığı” başlıkları altına yazar. Son 

olarak, her iki toplumun genel öncelikleri ve duyguları bütün bir grup olarak listelenmiş ve 

tartışılmıştır. 

Kritik sorular üretilir ve oluşturulur. 

 

4. AŞAMA 

 Sanat eserlerinin seçimi ve eleştirel sorularımızla ilişkilendirilmesi  

 

1. Eğitmen 2 sanat eseri sunar: 

a) Polizei (Polis) (film) – Şerif GÖREN 

https://www.youtube.com/watch?v=b05iYkJERxs 

 

https://www.sinemalar.com/film/2917/polis 

Türkiye’den Almanya’ya göçün yoğun olduğu bir dönemde bu akıma katılan işçilerden biri olan 

temiz ve saf Anadolu insanı Ali Ekber, Almanya’daki hayatını çöpçülük yaparak idame 

https://www.youtube.com/watch?v=b05iYkJERxs
https://www.sinemalar.com/film/2917/polis


ettirmektedir. Boş zamanlarında eş-dostun da bulunduğu tiyatroda çöpçülük yaparak 

oyunlarda küçük de olsa bir rol kapmayı bekler ve bu sırada Babett isimli güzel garsona aşık 

olur. Babett’e kendisini polis olarak tanıtan Ali Ekber, hislerine karşılık bulabilmek için bu oyunu 

sürdürmeye devam eder. 

Türk gurbetçilerinin Almanya ya da herhangi bir yabancı ülkede karşılaştıkları kimlik 

karmaşısını ele alan önem film Şerif Gören tarafından yönetilmiş olup başrolünde de değerli 

aktör Kemal Sunal yer almıştır. 

 

b) Almanya’ya Hoş geldiniz (film) – Yasemin ŞAMDERELİ 

https://www.youtube.com/watch?v=h9HxB16hH10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7XqOxb4qNQk 

İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden kalkınmak ve çalışan eksik işçi açığını kapatmak için pek 

çok ülkeden işçi alımı gerçekleştiren Almanya, son 50 yıldır Türkiye'den yurt dışına göç eden 

işçilerin ilk adresi oldu. 10 Eylül 1964'te bir milyonuncu "misafir işçi" Almanya topraklarına 

adım attı.  

Almanya'ya Hoş Geldiniz filminin başkahramanı Hüseyin Yılmaz ise bir milyon birinci işçi olarak 

gelecek şansını bu yabancı ülkede arayan bir göçmen. Hüseyin Almanya'ya göç ettikten bir süre 

sonra, Türkiye'deki ailesini de yanına alır. Yıllar sonra memleketine temelli dönmek için 

Türkiye'de bir ev alan Hüseyin'in bu kararı aile içinde tartışmalara, barışmalara ve beklenmedik 

olaylara yol açacaktır. 

Yasemin ve Nesrin Şamdereli kardeşlerin birlikte yazıp yönettiği film Almanya'da yaşayan Türk 

göçmenlerin neredeyse 50 senedir yaşadıkları kimlik bunalımı, asimile olma, entegrasyon ve 

uyum sorunlarını beyazperdeye mizahi bir dille taşıyor. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9HxB16hH10


 
 

Her eserin sunumundan sonra, kritik sorular ve tartışma... 
 

Sanat eseri ile işlevsel olmayan görüş arasındaki ilişkiye ve önceki aşamada belirlenen 

eleştirel soruya özellikle dikkat etmek çok önemlidir. Böylece ekip yukarıdakilere dayanarak 

karar verir (seçtiklerini varsayalım :)) 

Sanat eserleri 

Sanat eseri ile işlevsel olmayan görüş arasındaki ilişki ve eleştirel 

soru 

1. soru: 

 

2. soru: 

 

3. soru: 

 

1. Polizei (Polis) 

(film) – Şerif 

GÖREN 

   

2. Almanya’ya Hoş 

geldiniz (film) – 

Yasemin 

ŞAMDERELİ 

   

 

 

5. AŞAMA 

 Estetik deneyim yoluyla eleştirel düşünme - Perkins modelini (1994) uygulama  

1. Perkins modelinin uygulanması 

a) Eğitim alanlar, sanat eserini, diledikleri sürece, yorum yapmadan veya 

değerlendirmeden, dikkatlice ve yavaşça gözlemlemeye davet edilirler 

(Düşünme sürecini etkinleştirmek için hazırlık aşaması). Daha sonra, ilk ve 



yüzeysel yorumlarını ifade etmeleri ve aşağıdaki gibi bazı soruları cevaplamaları 

istenir: 

• İlk düşünceleriniz, ilk tepkileriniz, ilk duygularınız, ilk sorularınız nelerdir? 

• Sanat eserinde ilginç bir şey fark ettiniz mi? 

• Daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyduğunuz bir şey var mı? 

 

b) Eğitim alanlar, sanat eserini henüz kesin sonuçlar çıkarmaya çalışmadan, açık 

bir zihinle ve yaratıcı bir tavırla gözlemlerler. Hiçbir şeyi sorgulamadan kabul 

etmemeleri, ancak tüm olası parametreleri daha yaratıcı bir bakışla ele almaları 

istenir. Olası sorular: 

• Daha önce fark etmediğiniz bir olay ya da “hikâye” var mı? 

• Sanat eserinin sürprizleri nelerdir? (örneğin, garip nesneler, renk 

kombinasyonları, anahtar bir unsur, insanların alana dâhil edilmesi, vb.). 

• Sanat eserinde “mesaj”ı ve olası sembolleri arayın. 

 

c) Eğitim alanlar, önceki iki aşamada öğrenilenleri kullanarak, sanat eserini 

ayrıntılı ve derinlemesine gözlemlemek için, duygularını ifade eder, daha derine 

iner ve eleştirel bir yaklaşım benimseyerek sorularına cevap vermeye, sonuçlar 

çıkarmaya ve sanat eserinin arkasındaki daha derin anlamları bulmaya çalışırlar. 

Olası sorular: 

• Projenin hangi unsurları (teknik veya tematik) anlam veya önem katıyor? 

• Şimdiye kadar işlediğiniz temel sorulara şimdi hangi cevapları veriyorsunuz? 

 

d) Bu, bütüncül gözlem aşamasıdır, eğitim alanlar, sentez halinde, önceki 

aşamaların deneyimlerini hesaba katarak esere tekrar bakarlar ve eser üzerine 

derinlemesine düşünürler. 

Aynı prosedür, ele almak için seçilen ikinci sanat eseri için de takip edilir ve ortaya çıkan fikirler 

incelenen konunun unsurları ile ilişkilendirilerek bununla ilgili eleştirel düşünceyi pekiştirir. 

Eğitim alanların bireysel çalışmaları yerine, aynı süreç fikirlerini genel olarak sundukları ve 

görüşlerini sentetik olarak değerlendirdikleri gruplar halinde de uygulanabilir. 

 

 

 



6. AŞAMA 

 Öncüllerin yeniden değerlendirilmesi 

 

1. Eğitim alanlar, (aynı) 3'lü gruplarda, sanat eserlerinin gözlenmesi sırasında yaşadıklarına 

dair küçük bir metin yazarlar ve sonra metni genele sunarlar (2. aşamadaki ile aynı konuda). 

2. Bu metni 2. aşamada yaptıkları metinle karşılaştırırlar ve ilk düşüncelerinin ve öncüllerinin 

dönüşümleri vurgulanır. 

3. Ortaya çıkan tüm fikir ve önerilerin sentezlendiği genel tartışma. 

4. Ekip dönüşümlü öğrenme deneyiminde işbirlikçi bir çalışma yapabilsin diye önceki ve 

sonraki 2 metin, vurgulamalar ve son düşünceler büyük bir kâğıda yazılabilir (bazıları kâğıda 

yapıştırılabilir). 

 

 

DEĞERLENDİRME (KAPANIŞ) 

 

Herkes tercih ettiği en az bir çıkartma (yüz ifadesi) seçer, neden bunu veya bunları seçtiğini ve 

başlangıçtakinden/başlangıçtakilerden farklıysa neden farklı olduğunu açıklar. 
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