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GÜNLÜK HAYATTAKĐ ĐKTĐDAR KAVRAMINI KULLANMAK 

 
 
Bu ödev, dahil olduğunuz durumlara dair bilgilere dayanarak, günlük hayatın antropolojik bir 
gözlemcisi olmanızı gerektiriyor. Pasif bir gözlemci olduğunuz bir durum hakkında 
yazabilirsiniz (örneğin, katıldığınız ancak doğrudan söz almadığınız bir toplantı hakkında bir 
rapor yazabilirsiniz ya da gözlemlediğiniz bir diyalog hakkında), ya da aktif bir rol aldığınız 
bir durumu analiz edebilirsiniz (örneğin, bir Cuma akşamı arkadaşlarınızla ne yapacağınızı 
konuştuğunuz bir durumu). Eğer kendinizin fazlasıyla etkilendiğiniz bir durum hakkında 
yazarsanız, bütün “diğer katılımcıların” onları iktidar sahibi yapan kaynaklarını 
belirtmelisiniz, ve o zaman siz bu iktidarın alıcısı durumuna sokan (ya da tam tersi) bütün 
değişkenleri de eklemelisiniz. Kişisel açıklamalara gerek yok. Durumu ve etkileşimi kendiniz 
seçin. 
 
Bu ödev sadece antropolojik bir gözlemci olmanızı değil aynı zamanda etnografik yazarlığın 
becerilerini geliştirmenizi de istemektedir. Detaylı tanımlama ve analiz vermeniz 
istenmektedir. Tarif ettiğiniz durumu yorumlamak için bu derste geliştirilen ve size verilen 
okuma ödevlerindeki kavramları kullanın. Durumu oluşturan öğeleri ve nasıl işlediklerini ve 
belirli bir sonucu üretmek için nasıl bir araya geldiklerini anlatın. Yazı stiliniz üzerinde 
çalışmanız ve okuyucuya gözlem becerinizi ve yazma çabanızı sergileyen zengin, nüansları 
olan bir metin sunmanız teşvik edilmektedir.  
 
Makaleniz aşağıdaki konuları ele almalıdır: 
 

1. Arka plan: Sahneyi kurun. Durumu yeterli detaylarla anlatın ki okuyucu analiziniz için 
gerekli ve uygun bağlamı bulabilsin (örneğin, yer, zaman, durum, aktörlerin ilişkisel 
tarihi). 

2. Etkileşim: Olayların sırasını anlatın. Kim kime ne yaptı, hangi etkiyi yarattı? Niyet 
neydi, bilebildiğiniz kadarıyla? Son sonuç ne oldu? 

3. Analiz: Bu durumda hangi iktidar formları işliyordu? Đnsanların en kırılgan oldukları 
şartlar hakkındaki iktidar üzerine olan araştırmalardan ve okumalarınızda ve sınıf 
tartışmalarında tarif edildiği gibi beklenen bir durum muydu bu? Hangi iktidar çeşitleri 
işlemiyordu ve neden? Bu durum şu ana kadar okuduğunuz yazarlar tarafından nasıl 
açıklanabilir? 

 
Format ve Notlandırma: 
 
Makaleniz 8 çift-aralıklı, daktilo edilmiş sayfadan daha fazla olmamalıdır. Bütün sayfalar 
numaralandırılmalıdır. Sayfa numarası olmadan teslim edilen ödevler bir not 
cezalandırılacaktır. Alıntılar L. Cuba’nın Sosyal Bilimler Hakkında Yazmak için Kısa bir 
Rehber’inde tarif edilen formata uymalıdır. Gramer ve cümle yapısı Strunk & White, Stilin 
Öğeleri’ndeki örneklere benzemelidir. 
 
Bütün makaleler, makalenin ilk ve ikinci taslaklarıyla beraber teslim edilmelidir. Hiç 
kimse bir makale için sadece tek bir taslak üretmez. Eğer önceki taslaklar eklenmemişse, 
makaleniz notlandırılmayacaktır. Đlk ve ikinci taslaklar sadece imlâ ve gramer hatalarının 



düzeltilmesinden daha fazla değişiklikler içerir. Đkinci taslak, analizin organizasyonu, 
derinliği, ve detayları ile organizasyon ve yazının sıkılığı açısından geliştirilmiş olmalıdır. 
Makaleniz şu kriterlere göre notlandırılacaktır: 
 

1) Ne derecede açıkça tanımlanmış bir tezi ifade ederek kanıtladığı. (Bir fikir var mı? Bir 
fikri kuruyor musunuz? Đkna edici bir şekilde kuruyor musunuz? Sonuçlarınız için 
kanıt sundunuz mu?) 

2) Tanımlana, analiz, ve yorumlama arasında uygun bir denge (derinlik ve detay). 
3) Ders materyallerinin kullanımı ve uygun bir şekilde referans verilmesi: ders 

anlatımları, okumalar, ve filmler. 
4. Organizasyon ve Yazım. Uygun Đngilizce gramer, gerekli referanslar (Cuba, Sosyal 

Bilimler Hakkında Yazmak’a bakın), ve kısa ve öz, açık bir yazım stili (mükemmel 
tavsiye ve örnekler için Strunk ve White, Stilin Öğeleri’ne bakın). 

 
Makaleniz 12 Ekim’de derste teslime edilecektir. Geç verilen ödevler, geç geldikleri 
her gün için bir notla cezalandırılacaktır. 
 


