ISMI USTUN VE KADINLARI
CONTROL ETME OYUNU

Cinsel Kontrolcu
Zorba
• Dik dik baker
• Bagrir
• Esa girar
• Surat asar

• Seni tecavuz eder
• Hayir yok
• Hamile brakir seni
veya
• Seni geru cevirir

Kalenin Krali

• Sana kolesi veya
hizmetcisi gibi
davranir
• Soglerki kadinlar sex,
temizlik ve yemek
pisirmek icindir
• Sogledigi zaman sex
yapmak zorundasin
• Butun parayi control
eder

Zindanci

Kotu Baba
• Sogler ki kotu bir
annesin
• Cocuklari sana karsi
doldurur
• Cocuklari kulanir ki
rahatsiz etsin
• Seni tehdit eder ki
cocuklari kaciracak
• Ikna eder ki cocuk
yapasiniz ama sizi
bakmaz

Kafa Iscisi
• Seni asaglar
• Sana sogler ki
sisman, siska,
cirkin, aptal ve ise
yaramazsin.

• Durdurur seni ise
gitmeyesin ve
arkadaslarini gormeyesin
• Sogler sana neyi geyecen
• Evden cikarmaz seni
• Senin arkadaslarini ve
ayleni incidir ve ya
basdan cikarir

Yalanci
• Taciz etdigni Kabul
atmez
• Soglerki “sadece
bir tokat atdi”
• Suclar alkolu,
esrari, stresi ve
seni

Ikna Edici

• Tehdit eder ki seni
ve cocuklari dovecek
ve ya oldurecek
• Aglar
• Sogler ki sever seni
• Sogler ki intihar
edecek
• Tehdit erder ki
sosyal hismete

soglecek seni

GORDUGUMUZ EVLIYA DIGIL,
SADECE IYI BIR INSANE

Arkadas
• Sana konusur
• Seni dinler
• Bir esdir
• Espirisi var
• Mutludur

Sevgili
• Sex almadan
fiziksel ilgi verir
• Sex istemegigin
zaman saygi
gosterir
• Sorumlulugu
paylasir

Kurtarici
• Ayleni ve
arkadaslarini guzel
karsilar
• Sana destek verir
sosyal hayatin icin
• Tesvik eder ki
okulda, isinde
basarili olasin

Es
• Ev is payini yapar
• Finansyal
sorumlulugu
paylasir
• Seni esit tutar

Guven Veren
Iyi Baba
• Sorumlulu baba
• Esit edeveyn
• Anne ve cocuk
ilisgisine destek
verir

Dogru Sozlu
• Sorumlulugu
Kabul eder
• Yanlisini Kabul
eder

Ara Bulucu
• Mutlulugnun
sorumlusu tek
kendisi
• Sorumluluk bir
insane

• Sogler ki guzelsin
• Senin fikirine
onem verir
• Hayalarina destek
verir
• Cesaret verir
• Sana deger verir

