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Milliyetçilik 

Milliyetçiliğin Tarihi ve Etkileri Üzerine bir Atölye 

   

Temalar Atölyenin Genel Hedefleri 
- Milliyetçiliğin tanımı ve günlük yaşamla ilişkisi 
- Milliyetçiliğin oluşumu ve gelişimi (Milliyetçiliğin tarihsel süreçteki 

anlamsal değişimi, Feodal Sistemden Modern Devletlere geçiş) 
- Vatanseverlik & Milliyetçilik & Irkçılık 
- Günlük yaşamda milliyetçilik/ güncel olaylar 

● Katılımcıların milliyetçilik kavramını öğrenmesi 
● Katılımcıların milliyetçiliğin oluşum ve gelişim aşamalarını öğrenmesi 
● Katılımcıların “Milliyetçilik” kavramını analiz edip sorgulaması 
● Katılımcıların Milliyetçiliği günlük yaşam durumlarında tanıyabilirler ve buna 

maruz kalan insanlara etkilerini kavraması 
● Katılımcıların milliyetçiliğe maruz kalan insanların deneyimlerine karşı duyarlı 

olması 

Zaman tablosu Gerekli Malzemeler Hedef kitle  

          80+90+10 Dakika Ara           Mantar pano, kartlar, kalem, raptiye Ab     +16 Yaş  - 

        Atölyenin İskeleti 
gghh  AG günü selamlaşma ve tanışma ile başlar.  Ardından AG  başlığı ve bazı önemli metodolojik noktaları açıklanır.  KL milliyetçilik tanımını ve milliyetçiliğin farklı anlamlarını açıklar.  Ardından 

Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili milliyetçiliğin ortaya çıkışının ve gelişmesinin tarihinden kısaca bahsedilir. Terim açıklandıktan sonra katılımcıların deneyimleri, gözlemleri ve 
duyguları sorulur. KL günlük hayatta da milliyetçilikle karşılaştıklarının farkına varırlar.  Ek olarak milliyetçiliğe maruz kalmış KL milliyetçilikle ilgili deneyimlerini paylaşır.  Milliyetçilik kavramının 
daha net bir şekilde anlaşılması için ırkçılık ve vatanseverlik kavramlarının açıklanır ve milliyetçilik kavramından farkı anlatılır. Son olarak, KL ayrımcı durumlara nasıl tepki vermeleri 
gerektiğini öğrenir. Kapanışta KL bu gibi durumlarda hangi yöntemleri kullanabileceklerini öğrenirler ve günün beş-parmak-metodu ile bir değerlendirmesini yaparlar. 
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No Süre Hedef İçerik Metot KL rolü Gerekli Malzemeler 

A01 5 dk. Katılımcıların AG 
Kolaylaştırıcılarının kim 
olduğunu Atöyle Gününün ne 
olduğunu öğrenmesi 

KL ve KM selamlaşır Selamlaşma Konuşma  

A02 10 dk. KL hobi ve zevklerinden 
bahsederek kendilerini tanıtması 

KM bir daire oluştururlar. Bir top atılır ve topu 
tutan kişi kendini tanıtır. Sonrasında topu tekrar 
dairedeki birine atar ve topu tutan ikinci kişi 
kendisini tanıtır. Herkes kendisini tanıtana kadar 
oyun devam eder. 
Önerilen sorular: 
1-Hayatta yapmayı en çok sevdiğin şey nedir? 
2- En sevdiğin yemek ne? 

Tanışma  Top 
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A03 5 dk. Katılımcıların atölye gününün 
başlığını, içeriksel ve metodik 
olarak önemli noktalarını 
öğrenmesi 
Eğer soru sorulursa kısa 
açıklamalar yapılarak 
cevaplanabilir. 

● Gün planı: 1. Tanışma,  
                               2. Milliyetçilik ve yaşamımız 
                               3. Konuşalım, Deneyim 
Paylaşımı 
                               4) Tartışma, Tarih 
                               5) Bir şeye karşıyız! Empati 
 
-KL açıklarlar ve soruları yanıtlar 

Sunum açıklayıcı renkli kağıtlar, mantar 
pano 

A04 30 dk. Katılımcıların milliyetçiliğin kökenini 

ve gelişimini öğrenmesi. Tarihsel 

süreçte milliyetçiliğin anlamındaki 

değişim, feodal sistemden modern 

devletlere geçiş  

KL öncelikle milliyetçiliğin tanımlarını ve türlerini 
katılımcılara açıklar. Katılımcılara “Milliyetçilik 
sizin için ne ifade ediyor”  benzeri sorular sorar. 
Sonrasında milliyetçiliğin etkilerinden konuşurlar. 
KL milliyetçiliğin dünyada nasıl ortaya çıktığını ve 

geçmişte nasıl değişip geliştiğini açıklar. 

Dünyada milliyetçilik; 

➔ Fransız Devrimi 

➔ Sanayileşme 

➔ Emperyalizm 

➔ İkinci Dünya Savaşı 

➔ Ekonomik anlayışın uygulanması 

 

Sunum açıklamak 
anlatmak 

pano, kağıt, kalem 
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A05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katılımcıların milliyetçilik 

hakkında düşünmesi, 

deneyimlerini verilen zamanda 

yönlendirme kartlarına yazması 

Önerilen sorular 
 

● Şu ana kadarki düşünceleriniz ve 
hisleriniz neler? 
 

● Daha önce milliyetçiliğe dair bir deneyim 
yaşadınız mı? 
 

● Yaşadıysanız eğer deneyiminiz hangi 
milliyetçilik türüne aitti? Bu soruya cevap 
vermek zorunlu değildir. Kendinizi rahat 
hissetmiyorsanız cevaplamak zorunda 
değilsiniz. 

 

soru cevap yönetmek 
 
 
 
 

kağıt, kalem 

Ara 5 dk.                                      
                                  ARA 

  
 

 

A06 5 dk Dinlenme      Isınma oyunu: “Taş, Kağıt, Makas” Oyun harekete 
geçirmek motive 
etmek 

 

A07 25 dk KL milliyetçilik üzerine tarihten 
ve günümüzden farklı örnekler 
verirler. 

Günümüzde ile geçmişteki milliyetçilik 
örneklerinin karşılaştırılması 

➔ KL Osmanlı İmparatorluğu'na dayalı 

örnekler verir; 

Sunum anlatır  
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◆ Türkiye Cumhuriyeti’ nde 

Osmanlı milliyetçiliğinin ortaya 

çıkışı 

◆ İttihat ve Terakki” nin kurulması 

◆ Kemalizm'in ortaya çıkışı 

◆ Modern Türkiye'de milliyetçi 

düzenlemeler 

◆ Adana olayları 1909 

◆ Trakya olayları 1934 

◆ 6-7 Eylül etkinlikleri 

A08 20 dk Katılımcıların geçmişteki ve 
günümüzdeki toplum üzerinde 
büyük etki yaratmış olayları 
incelemesi 
Azınlıkların milliyetçilik nedeniyle 
ne kadar dışlandığını anlaması 

Milliyetçilik Üzerine Tartışma 
 
Katılımcıların görevi: 
 

➔ "Bu olaylar toplumumuzda hangi 

sorunlara yol açtı?" 

➔ "Bu olaylara kim sebep oldu?" 

➔ "Bu insanlara ne oldu?" 

 
Sorulara dayalı duygusal değerlendirme.  
 

soru-cevap 1.KL yönlendirir 
2.KL çalışmaya 
katılır 
 

 

A09 5 dk. Katılımcıların 
vatanseverlik/milliyetçilik/ırkçılık 
arasındaki benzerlik ve 
farklılıkları anlaması 

KL belirtilen kavramlardaki benzerlik ve 
farklılıkları anlatır. 

sunum yönlendirmek 
panoya asmak 

kart, kalem 

A10 20 dk Katılımcıların cesur davranış 
biçimlerini öğrenmesi 
 

K. ayrımcı durumlarda nasıl davranmaları 
gerektiğini anlarlar.  
 

interaktif 
sohbet 

yönlendirme 
 
panoya asmak 

kart, kalem 
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Katılımcıların milliyetçiliğin 
ayrımcı durumlara sebebiyet 
verebildiğini anlaması 
Katılımcıların ayrımcı durumlara 
karşı harekete geçebileceklerini 
ve üstesinden gelebileceklerini 
öğrenmesi   

K.  bu durumun üstesinden gelmek için hangi 
metodların kullanılacağını öğrenirler. 
 
E. aşağıdaki soruları yönlendirirler:  
 

● Hangi ayrımcılık çeşidi ile en çok 
karşılaşıyorsunuz? (Yukarıda anlatılan 
kavramlara göre) 

● Karşılaştığınız durumlardan birini anlatıp 
değerlendirebilir misiniz? 

A11 15 dk KM  5-Parmak-Geribildirim 
metodunu kullanır.  
 
Katılımcıların  nasıl geribildirim 
verileceğini öğrenmesi  
 
Katılımcıların  sunumu 
değerlendirmesi  

KL geribildirim kavramını anlatır.  
 
KL geribildirim-piramidini gösterir.  
 
KL 5-Parmak-Metodunu açıklar. 

interaktif bir 
sohbetle 
günün 
değerlendiril
mesi  

yönlendirme kağıt 
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Sunum-A03 

Süre 5 

Amaç Katılımcıların Proje Gününün başlığını, içeriğine dair bazı bilgileri ve önemli metodolojik noktalarını öğrenmesi 

Yöntem Sunum 

Gerekli 

Malzeme

ler 

Renkli kağıtlar, mantar pano 

 

 

Süreç A03 

1. Kolaylaştırıcılardan biri Proje sunumu için kartları mantar panoya sol üstten birbiri ardına asar: “Hoş Geldiniz”. 

2. Kolaylaştırıclardan biri neden burada olduğumuzu ve AGB’yi anlatırken diğeri de onun konuşmasında yer alan anahtar kelimeleri panoya 

asar (Okullarda Gençlere Ayrımcılık Eğitimi, Workshop v.s). 

3. Kolaylaştırıcılar sırayla ayrımcılık eğitiminin neden önemli olduğundan kısaca bahsederler.(Tavsiye: Burada katılımcıların aklında kalacak 

önemli cümleler ve kelimeleri kullanıp bitirmeleri iyi olabilir, konuşma süresi uzarsa hem zaman yönetiminde sorun çıkabilir hem de öğrenciler 

sıkılabilir). 

4. Kolaylaştırıcılardan biri ZIM’de belirtilen, gün içerisinde başlıkları anlatırken diğer kolaylaştırıcı da üstünde başlıkların yazılı olduğu kartları 

panoya asar. 
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Sunum- A04 

Süre 30 

Amaç  Katılımcıların milliyetçiliğin kökenleri ve gelişimini öğrenmesi (Tarihsel süreçte milliyetçiliğin anlamındaki değişim, 

feodal sistemden modern devletlere geçiş vb.) 

Yöntem Sunum 

Gerekli 

Malzeme

ler 

Pano, kağıt, kalem 

 

İçerik  

 

Kolaylaştırıcı tarafından  yapılan milliyetçilik sunumu 

 

Süreç A04 

 

1. Bir kolaylaştırıcı, gruba milliyetçilik kavramından ne anladıklarını sorar (bir iki kişinin görüşünü almak yeterlidir) 

Ardından kolaylaştırıcı  milliyetçiliğin ve ayrımcılığın genel tanımını verir. Tanımı verirken söz alan katılımcıların ifadelerinde geçen ayrımcılık 

öğesine ve tanım içerisinde milliyetçiliğin ayrımcılık tanımı içerisine girebildiğine dikkat çeker (Yani katılımcıların Milliyetçilik tanımlarından 

Milliyetçiliğin de ayrımcılığın bir türü olduğuna dikkat çeker). 

Ayrımcılık tanımı için öneri: Bir kişiyi ya da grubu, ait olduğu herhangi bir kimlik sebebiyle daha az hak sahibi/daha az saygıya değer görmek.  
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Milliyetçiliği açıklamak için öneri: Belirli bir milletin tarih, ülke, halk kültürü, dil gibi unsurlarını daha üstün ya da üstün 

kılınması gerekiyormuş gibi görmek. 

2. Bir kolaylaştırıcı milliyetçiliğin akademik çeşitlerini ve buna uygun olarak tanımlarını vermektense bunu günlük yaşamımızda duyduğumuz 

söylemlerle aktarmak istediğimizi, teorik tanımları ve çeşitlerin de internette bulunabileceğini söyler. Sonrasında günlük yaşamdaki milliyetçi 

söylemlerden örnekler verir. u söylemlerin bazıları çok radikalken bazıları daha masum görünür, farkında olmadan bizim de bu söylemleri 

üreteileceğimizden bahseder..Söylemleri açıklayarak sıralarken diğer bir eğitimci de daha önce yargılar halinde yazdığımız söylemleri mantar 

panoya asar.  

 

Söylem örnekleri: 

 

1: “Bizim” milletimiz en iyi millettir, diğer milletlerden daha üstündür. “Deutschland über alles” “Bir Türk Dünyaya bedeldir”. 

2: Birinin ulusal kimliği o kişinin en önemli ya da öz kimliğidir. 

3: Her milletin kendine özgü ve kapsayıcı karakteristik özellikleri vardır. Örnek: Türkler savaşçıdır, Yahudiler korkaktır söylemleri. 

4: Verili bir milleti birleştiren bir ulusal çıkar vardır, ulusla çıkarımız bizi birleştirir. Örnek: Türkün Türkten başka dostu yoktur. 

5: Diğer milletlerle girilen herhangi bir türden mücadelede o milletin bir üyesinin yani yurttaşın görevi kendi milletini desteklemektir. Örnek: Askerlik 

yapmak istemeyenler vatan hainidir.. 

6: Her milletin devleti kendi milletinin çıkarlarını ön plana almalıdır.  

Örnek: Türkiye’deki işler Türklere, Türkiye’de onca sorun varken bir de neden Afrika’ya yardım gönderiliyor? Not: Bu örnekler çoğaltılabilir. 

Kolaylaştırıcılar bunları karışık sırayla anlatırlarsa daha iyi olur, çünkü ardından bunlarla ilgili çok vakit almayacak  sorular soracaklar. 

3. Kolaylaştırıcılar katılımcılara bunlardan hangilerinin daha radikal, hangilerinin daha ılımlı olduğunu sorar.Bu konuya en son yeniden dönüleceği 

için bu kavramlar mantar panoda asılı kalır. 

4. Kolaylaştırıcılar milliyetçiliğin tarihsel gelişimini açıklayan kısa bir konuşma yaparlar. Feodal sistemde milliyetçiliğin neden bir fenomen olarak 

kendini çok gösteremediği, Modernizm ile birlikte (Fransız Devrimi) ortaya çıkmasının nedenleri anlatılır. Burada Fransız Devriminde ortaya çıkışı 

bakımından Kültürel ve Siyasal Devrime, aynı zamanda bunun etkin  

nedenlerinden biri olan Sanayi Devriminin rolü açıklanır. Sanayi Devrimi’ nin ekonomik etkisinin milliyetçiliğin emperyalizmin meşrulaştırıcısı 

olarak kullanılmasının sebeplerinden biri olduğu anlatılır. Bu anlatım esnasında da bir kolaylaştırıcı milliyetçiliğin (ya da aslında ulus-devletlerin) 

ortaya çıkış sebeplerini açıklayan kartları panoya asar. 

5. Kolaylaştırıcı en son bu tarihsel gelişimde en başta anlatılan söylem türlerinin hepsinin zaman zaman ortaya çıktığını, ve tarihsel koşullar 

değiştikçe söylem türünün de değiştiğinden bahseder. Bu yüzden aslında en ılımlı söylem bile en radikal söyleme/veya bu söyleme karşı 

müsamaha göstermeye götüren bir kapı olarak karşımıza çıktığını söyler. 
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Soru Cevap- A05 

Süre 25 

Amaç Katılımcıların milliyetçilik hakkındaki düşünceler ve duygularının üzerinde düşünmesi, deneyimlerini verilen zamanda 

yönlendirme kartlarına yazması. 

Yöntem Soru Cevap 

Gerekli 

Malzeme

ler 

Kağıt, kalem 

 

İçerik  

 

Katılımcılar kendi deneyimlerini paylaşır. 

Süreç A05 

 1. Bir kolaylaştırıcı katılımcılara  üzerinde belirli sorular yazan kartlar dağıtır.. 

Soru önerileri: 

1. Şu ana kadarki düşüncelerin ve hislerin neler? 

2. Milliyetçilikle ilgili bir deneyimin var mı? 

3.Bu deneyim sence bir önceki sunumda gördüğümüz Milliyetçiliğin hangi türüne uygun düşüyor? Veya hiçbirine uygun düşmüyorsa nasıl 

tanımlanabilir? Bu sorulara katılımcıların cevap vermesi zorunlu değildir.2. Katılımcılar belirli sayıdaki gruplara bölünürler, böylelikle cevaplarını 

yazarlarken bir tartışma ortamı da oluşmuş olur. Sonrasında herkes cevaplarını grupla paylaşır, kolaylaştırıcılar da bu süreçte onlara katkıda 

bulunur. 
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Oyun-A06 

Süre 5 

Amaç Dinlenme 

Yöntem Isınma Oyunu “Taş, Kağıt, Makas” 

Gerekli 

Malzeme

ler 

- 

Süreç A06 

Katılımcılarla grup olarak “Taş, Kağıt, Makas” oynanır. 

1) Kolaylaştırıcılar oyunu anlatırlar. Oyun aslen normal taş kağıt makas oyunudur. Ancak grup içerisinde şöyle oynanır: Bir Kolaylaştırıcı 

“Başlayın, 3 2 1” gibi oyunun başladığına işaret eder. Ardından tüm katılımcılar seçtikleri biriyle taş kağıt makas oynar. Kaybeden kişi 

kazanan kişi arkasına geçer, alkışlayarak ve onun ismini söyleyerek tezahürat yapar. Ardından kazanan katılımcılar birbirleriyle 

tekrardan taş kağıt makas oynar, yine kaybeden kişi ve onun arkasındakiler kazanan katılımcının arkasına geçerek tezahürata başlar. 

Bu, en son iki kişi kalana kadar devam eder ve en son kazanan oyunun galibi olmuş olur. 

2) Kolaylaştırıcılar oyunun bittiğini “tebrikler herkese” gibi bir ifadeyle bittiğini belirtirler ve katılımcılar yerlerine otururlar. 
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İçerik: Kolaylaştırıcılar milliyetçiliğin topluma verdiği zararları anlatır. 

 

Süreç: Milliyetçilik birçok bakımdan probleme yol açar, bir ölçüde  tehlikeli bir pozisyona sahiptir. Çünkü, milliyetçilik (ulusal kimlik 

duygusundan farklı olarak) ulusun birlik ve çıkarlarının üstün bir değer konumuna yükseltilmesini öngörür.  

 

Tehlikeli olmasının bazı nedenleri: 

 

1. Milliyetçilik bir grup içi / grup dışı düşünme biçimidir:  

 

Sunum - A07 

Süre 25 

Amaç x 

Yöntem Sunum 

Gerekli 

Malzeme

ler 

Kağıt, Kalem 
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Tıpkı sporda da olduğu gibi sizi tek bir takıma adayan “biz” ve “onlar” tutumunu teşvik eder. Fanatikliği artırır ve insanları tek bir 

takımın üyeleri olmaya zorlar. Karşı takımın kaybetmesinden büyük haz alır. Bir milliyetçi ağırlıklı olarak rekabetçi prestiji düşünür. 

Düşünceleri çoğunlukla zaferler, yenilgiler, başarılar ve aşağılamalara odaklanır.  

 

Ne pahasına olursa olsun kazanma arzusu, iktidar ve üstünlük sağlama hedefiyle milliyetçiler başka ülkelerdeki insanların zarar 

görmesinde kendilerini haklı görürler. Etik, karşılıklı fayda, uzun dönem istikrar yerine dış politikada itici güç, bencillik ve güce 

ulaşmaktır. Anlaşmalar ihlal edilir, şiddete, acılara ve diğer ülkelerin istikrarının bozulmasına göz yumulur.  

 

2. Milliyetçilik içsel parçalanmaya ve istikrarsızlığa katkıda bulunur:  

 

Ülke sınırların içinde “onlar” yani yabancıların bir parçası olarak tanımlanan herkese karşı dışlayıcı, önyargılı tutum ve politikaları 

teşvik ederek, ulusun gerçekte kimlerden oluştuğuna ve kimlerden oluşmadığına yönelir. Göçmenler, etnik ve dini azınlıklar, 

dezavantajlı gruplar milliyetçilerin hedefindedir ve baskı altında yaşar. 
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İçerik  

 
Katılımcılar geçmişte ve günümüzde toplum üzerinde büyük etki yaratmış olayları inceler ve azınlıkların milliyetçilik nedeniyle ne kadar 
dışlandığını anlar. Katılımcılar duygusal bir değerlendirme yapar.  
Kolaylaştırıcılar tahtaya aşağıdaki soruları yapıştırır ve  katılımcılara düşünmesi için zaman verir.  
 

➔ "Bu olaylar toplumumuzda hangi sorunlara yol açtı?" 

➔ "Bu olayları kim etkiledi?" 

➔ "Bu insanlara ne oldu?" 

 

Katılımcılar parmak kaldırır,  düşüncelerini ve duygularını paylaşır. Kolaylaştırıcılar dediklerini pekiştirecek söylemlerde bulunur ve denilenlere 

teşekkür eder. Ayrımcı söylemler durumunda katılımcılara geri bildirim verilir ve ifade etme şekilleri yönünde tavsiyelerde bulunulur.  

Katılımcıların söyledikleri önemli noktalar tahtaya asılır.  

Değerlendirme - A08 

Süre 20 

Amaç Çalışılan materyallerin değerlendirilmesi  

Yöntem Soru- Cevap 

Gerekli 

Malzeme

ler 

Kartlar, tahta, kalem, raptiye 
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Kavram Farklarını Açıklama- A09 

Süre 5 

Amaç ;Katılımcılara milliyetçilik, vatanseverlik, ırkçılık kavramlardaki benzerlik ve farklılıkların açıklanması. 

Yöntem sunum  

Gerekli 

Malzeme

ler 

kart, kalem  

 

İçerik:  

 

Kolaylaştırıcılar ırkçılık, milliyetçilik ve vatanseverlik kavramlarının sıkça karıştırıldığını belirtir. Bu kavramların açıklamasını yapar. Katılımcıların 

sorularını cevaplar.  

 

Süreç:  

 

Öncelikle ırkçılık ve milliyetçiliğin ayrıştığı ve kesiştiği noktalar anlatılır.  

 

“Milliyetçi ideolojinin temel işlevlerinden biri, ulusal sınırların dışındaki savaşları gerekçelendirmek ve geniş halk kitlelerini savaş için seferber 

etmektir.” 
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Balibar’a göre ırkçılık ve milliyetçilik şu şekildedir: (Kolaylaştırıcı sesli okur)  

 

Irkçılık, isim, derinin rengi, dinsel ibadet gibi farklılık işaretlerinin etrafında bütünleşen, birlik olma ya da ayrıştırma öngörüsünün söylemlerde, 

temsillerde, pratiklerde vuku bulmasıdır.” 

 

Kolaylaştırıcı devam eder:  

 

Milliyetçilik, ırkçılığın doğmasındasındaki tek etken olmasa da, ırkçılık fikrinin oluşmasında oldukça etkili olmuştur. Milliyetçilik hem ırkçılıktan 

beslenmekte hem de onu yeniden üretmektedir.  

 

Irkçılık milliyetçiliğin dışa vurumu değil bir uzantısıdır. Irkçılık milliyetçiliğe oranla daha aşırıdır ve milliyetçiliğin inşası sürecinde ırkçılığa her 

zaman ihtiyaç duyulur. Ama bu inşa sürecinin tamamlanmasında ırkçılık yetersiz kalmaktadır. Balibar, milliyetçiliklerin ırkçılıkla iç içe geçme 

eğiliminde olduğunu öne sürmektedir.  

 

Aynı zamanda ırkçılığın, milliyetçiliği aşan, ondan fazla olan bir yanı vardır ve bu ırkçılığın “evrenselliğidir”. Irkçılık bu niteliğiyle milliyetçiliğin 

evrensellik eksiğini kapar, bu demektir ki milliyetçiliğe bir ek yapar.”  

 

Peki vatanseverlik ayrımcılığa yol açmaz mı? 

 

Yurtseverlik ya da vatanseverlik bir bireyin ülkesine veya coğrafyasına duyduğu sevgi ve bağlılıktır. Zaman içerisinde farklı anlamlara gelmiştir 

ve anlamı çevre koşullarına, coğrafyaya ve felsefeye oldukça bağımlıdır.  

 

George Orwell’a göre vatanseverlik:  

 

“Milliyetçilik vatanseverlik ile karıştırılmamalıdır. Vatanseverlik kendi doğası gereği hem askeri hem de kültürel açılardan savunmasıdır. 

Milliyetçilik ise güç/iktidar istenci ile etle tırnak gibidir. Tüm milliyetçilerin değişmez amacı benliğinden feragat ederek bu benliği içine gömdüğü 

ulus veya başka tür bir bütünlük/birlik için daha fazla güç/iktidar ve daha çok saygınlığı güvence altına almaktır.” 
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Diğer bir deyişle, vatanseverlik ülke sevgisiyken, milliyetçilik başka ülkelerin, insanların, veya kültürlerin sevilmemesi 

ile harmanlanmış bir ülke sevgisidir. Milliyetçilik kendi vatandaşlarından farklı olanları bile sevmemeye kadar uzanır; bu sebeple milliyetçiler, 

vatandaşlarını devlet tarafından belirlenmiş kaidelerle, ulusal dillerle, ve etnik, dini, yahut başka tekdüzelik biçimleri yaratmanın diğer yollarıyla 

tektipleştirmek için sıklıkla devlet tekelli eğitimin ulus-inşası kampanyalarını desteklerler.” 

 

Özleri itibariyle olmasa bile tarihsel bir olgu olarak ve mevcut halleriyle hem milliyetçilik hem de vatanseverlik dışlayıcıdır. Dışlayıcılığın etnisiteye 

ya da bir toprağa bağlanmasında sonuç itibari ile pek bir fark yoktur ve ikisi de bizi ötekileştirmeye ve ayrıştırmaya götürür.” 

 

Bundan sonra kolaylaştırıcılar katılımcıların sorularını yanıtlar. 

 

Bu sözler kartlara yazılıp asılır:  

 

“Irkçılığın tek nedeni milliyetçilik olmasa dahi, onun ortaya çıkmasında belirleyici olmuştur.”  

“vatanseverlik ülke sevgisiyken, milliyetçilik başka ülkelerin, insanların, veya kültürlerin sevilmemesi ile harmanlanmış bir ülke sevgisidir.” 

“hem milliyetçilik hem de vatanseverlik dışlayıcıdır.”  

 

“Dışlayıcılığın etnisiteye ya da bir toprağa bağlanmasında sonuç itibari ile pek bir fark yoktur ve ikisi de bizi ötekileştirmeye ve ayrıştırmaya 

götürür.”  

 

Kaynakça 

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Yurtseverlik 

https://fekmekci.wordpress.com/2009/11/23/milliyetcilik-vatanseverlik-ve-tolstoy/ 

https://www.sosyalistisci.org/index.php/arsiv/136-473-ocak-2014/1834-milliyetcilik-ve-rkclk  

https://www.researchgate.net/profile/Abdulvahap_Akinci/publication/329966744_Milliyetcilik_Irk-

Irkcilik_Iliskisi/links/5c2b5b18a6fdccfc70761980/Milliyetcilik-Irk-Irkcilik-Iliskisi.pdf  

Bundan sonra kolaylaştırıcılar katılımcıların sorularını yanıtlar.  

 

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Yurtseverlik
https://fekmekci.wordpress.com/2009/11/23/milliyetcilik-vatanseverlik-ve-tolstoy/
https://www.sosyalistisci.org/index.php/arsiv/136-473-ocak-2014/1834-milliyetcilik-ve-rkclk
https://www.researchgate.net/profile/Abdulvahap_Akinci/publication/329966744_Milliyetcilik_Irk-Irkcilik_Iliskisi/links/5c2b5b18a6fdccfc70761980/Milliyetcilik-Irk-Irkcilik-Iliskisi.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Abdulvahap_Akinci/publication/329966744_Milliyetcilik_Irk-Irkcilik_Iliskisi/links/5c2b5b18a6fdccfc70761980/Milliyetcilik-Irk-Irkcilik-Iliskisi.pdf
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Cesur Davranış Biçimleri A10 

Süre 15 

Amaç Cesur davranış biçimlerini öğrenmek 

Yöntem sunum 

Malzeme

ler 

kalem, kartlar 

 

 

İçerik 

 

Katılımcılar bir durumda nasıl cesur davranabileceklerini öğrenirler.. Onlara ayrımcı veya sözlü hakaret içerikli durumlarla karşılaşabilecekleri 

anlatılır. Aşamalı olarak cesur davranış biçimleri sunulur, başlıklar mantar panoya asılır:  

 

Süreç 

 

“1. Hazır ol  

 

İnsanların ayrımcılığa uğradığı veya tehdit edildiği bir durum düşünün. örneğin, yabancı bir kişi veya başörtüsü takan bir kadın 2 kişinin tacizine 

uğradı veya mobbinge maruz kaldı). Maruz kalanların taleplerini, bireysel olarak ne yapabileceğinizi ve nasıl ilerleyebileceğinizi düşünün. 
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2. Sakin olun  

 

Yapmaya hazır olduğunuz ve planladığınız şeyi yapmak için konsantre olun. Korku ve öfke gibi duygulardan rahatsız olmayın.  

 

3. Hemen harekete geçin  

Hızlı cevap verin, başka birinin yardım etmesini beklemeyin. Ne kadar uzun süre tereddüt ederseniz, müdahale etmek o kadar zor olacaktır.  

 

4. Yardım alın  

 

Metrodaysanız: cep telefonunuzu alıp polisi arayın veya imdat frenini çekin.u freni tehlikeli durumlarda çekmeniz cezalandırılamaz.  

 

Otobüste: sürücüyü uyarın.  

 

Sokakta: yüksek sesle bağırın. tercihen “ateş!” veya “yangın” diyebilirsiniz. Herkes buna tepki verir.  

 

5. Dikkat edin  

 

Diğer tanıklara kişisel olarak hitap edin. İnsanlara sorumluluk verin. Örneğin: "Sarı ceketli, lütfen otobüs şoförünü ara" Yüksek sesle konuşun. 

Sesiniz size güven verir ve diğerlerini de olaya dahil olmaya teşvik eder. 

 

6. Maruz bırakılan kişinin yanında olun 

 

Maruz bırakılan kişiyle göz teması kurun. Bu onların korkularını azaltır. Maruz bırakılan doğrudan hitap edin: "Sana yardım edeceğim."  

 

7. Faili çöz.  

 

Yüksek sesle çığlık at ve tiz ol. Bu ses kesilirse de mümkündür.  
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8. Şiddete başvurmayın. 

 

 Kahraman Olmaya çalışmayın ve kendinizi tehlikeye atmayın. Herhangi bir alet kullanmayın, bu tür eylemler genellikle olayın büyümesine yol 

açar. Faile asla dokunmayın, bir anda saldırganlaşabilir. Kendinizi kışkırtmayın, sakin olun.  

 

9. Faili kışkırtmayın 

 

Faile “sen” diye seslenmeyin aksi takdirde etraftakiler faili, tanıdığınızı düşünebilir. Doğrudan failin gözlerine bakmayın, bu onu daha da agresif 

hale getirebilir. Davranışlarını eleştirin, ama kişiliğini değil.  

 

10. Yardım için destek çağırın 

 

Faili yakından izleyin,yüzünü, giysilerini ve nereye gittiğini gerekirse not alın.. Şikayette bulunun ve tanık olarak ifade verin..” 

 

Bundan sonra kapanışa geçilir.  
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Geri bildirim - A11 

Süre 15 

Amaç Geri bildirim vermeyi öğrenmek  

Yöntem Baş parmak havada 

Malzeme

ler 

- 

 

İçerik 

 

Katılımcılara “Geri bildirim” kavramı anlatılır.  

 

Süreç 

 

“Geri bildirim, iletişimle ilgili bir olgudur.Geri bildirimi yapan kişi, birtakım kanıtlarla birlikte karşı tarafa performansı hakkında objektif bir görüş 

sağlar. Amaç ilerlemeyi teşvik etmektir ve motivasyona ilham vermek adına olumlu olmalıdır.” 

 

Kaynakça: https://aklinizikesfedin.com/geri-bildirim-nedir-motivasyonu-artirmayi-ogrenin/  

 

 

https://aklinizikesfedin.com/geri-bildirim-nedir-motivasyonu-artirmayi-ogrenin/
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Geribildirim tanımına karşılık argüman piramidi gösterilir:  

 

 
 

Piramit anlatıldıktan sonra baş parmak metodu açıklanır:  
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(Bu resmi kolaylaştırıcılar elleriyle uygularlar.) 

 

“Bu metot katılımcıların duygu durumunu anlatan bir yöntemdir. üst başparmak-iyi hissediyorum, orta- bazı konularda kafam karıştı/eksik 

hissediyorum, alt-kötü hissediyorum/kafam çok karıştı. Kolaylaştırıcılar elleriyle gösterir. Katılımcılar bugünkü sunum hakkında hissettiklerini üst 

baş parmak-orta başparmak-alt başparmak olarak gösterir.”  

 

Kolaylaştırıcılar isteğe yönelik olarak  katılımcıların verdikleri geri bildirim hakkındaki yorumlarını anlatmalarını isterler.  

 

Ör: “Ahmet bize neden böyle hissettiğini açıklamak ister misin?”  

 

Sunum sona erer. 

 

 

 

 


