
 Seite 1 von 8                           ZIM /// Haziran 2020, ISTANBUL /// ARDA C. & ZEYNEP K. 

BEHERGLASTA IRKÇILIK! 

Irkçılığın sözde bilimsel teknikler ile meşrulaştırılması 

Konular Atölyenin amaçları 

● Irkçılık: 
o Irkçılığın kökenleri hakkında teoriler 
o Bilimde ırkçılık 
o Kalıtım ve öjeni 
o İnsan hayvanat bahçeleri 
o Bilinçaltı 
o Devlet destekli ırkçılık 
o Irkçılık karşıtlığı 

● Katılımcıların ırkçılığın kaynağı hakkındaki teoriler hakkında bilgi sahibi 
olması 

● Katılımcıların bilimde ırkçılık kavramını öğrenmesi 
● Katılımcıların öjenik kavramını öğrenmesi 
● Katılımcıların insan sergisi kavramını öğrenmesi 
● Katılımcıların kasti olmayan ırkçılık kavramını öğrenmesi 

Atölye Planı Gerekli Malzemeler Hedef kitle Kolaylaştırıcılara sorular 

 

          1. Oturum: Düşünceleri Atın! 
           2. Oturum: Kafamızdaki İmgeler 
           3. Oturum: Bilimde Irkçılık 
           4. Oturum: Politik Bir Araç Olarak Irkçılık 
           5. Oturum Irkçılık Karşıtlığı 

              Lamine resimler, kağıt, kalem, 
maskeleme bandı, kağıtlı sunum 
tahtası, okuma yazma testi, cep 
telefonu, bilgisayar, çöp kutusu, 
sandalyeler 

b 

           8. sınıf ve daha büyük sınıfların 
öğrencileri 

 

 

        Atöyle İskeleti 
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          Atölye günü, katılımcıların bir sınıftaki sıralara rastgele oturduğu bir oyunla başlar. Buruşturup top yapılmış kağıtları, en ön sıraya yakın duvarın altına 

konmuş bir çöp sepetine atmaya çalışırlar. Oyun, bazı katılımcıların çöp kutusuna olan mesafeleri ve katı lımcıların sahip olduğu fiziksel özellikler 

nedeniyle çöp kutusuna kağıt atamadığını gösterecektir. Bu etkinliğin sonunda KM bilimsel ırkçılıkla oynanan oyun arasında nasıl bir benzerlik 

olabileceği üzerinde düşünürler. Düşüncelerini yazarlar ve hislerinden bahsederler. Daha sonra bilimsel ırkçılığın tanımı bilimsel ırkçılık hakkındaki bir 

fotoğraf galerisinden örnekler gösterilerek açıklanır ve KM bu görselleri tartışarak yorumlarlar. KM grup halindeki etkinliklerde kafalarındaki  insan 

tipolojilerini resmederler ve oynanan oyun değerlendirerek kasti olmayan ırkçılığın tanımı grupla paylaşılır. Okuryazarlık testi ile katılımcılar 1960' lı 

yıllarda yaşayan insanların maruz bırakıldığı devlet destekli ırkçılığı deneyimler. Etkinliğin sonunda katılımcıların fikirlerini ifade edebildiği bir tartışma 

ortamı yaratılır ve devlet destekli ırkçılığın tanımı paylaşılır. Testin ardından katılımcılar ırkçılık karşıtlığı hakkında biraz daha bilgi edinmek için cesaret 

tiyatrosu oyununu otobüste boykot çerçevesinde oynar. Olası durumları ve hareketleri değerlendiren KM, AG hakkında kolaylaştırıcılara geri bildirimde 

bulunur ve atölye günü sonlanmış olur.   
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No.  Süre Amaç İçerik Metot KL Rolleri Gerekli Malzemeler 

   1. Oturum: Düşünceleri Atın!    

A01 2 dk KM ile KL tanışması 
 
 

KL KM ile selamlaşır. 
içten selamlaşma 
 

konuşma  

A02 5 dk Tüm formaliteler 
tamamlanması 
Katılımcıların neden KM 
listelerini doldurmalarını 
istediğimizi anlaması 
 
 
 

Organizasyonel konular: 
• Maskeleme bandı üzerine isimler yazılarak yaka kartı yapılır  
• KM listeleri doldurulur. 
İpucu: Koli bandı ve liste oturum başlamadan önce de katılımcılara verilebilir. 
İlk kişinin listeyi doğru şekilde doldurduğundan emin olunur. Gerekirse 
yardım edilebilir.  
 

 öğretimsel 
açıklayıcı 

KM listeleri, 
Maskeleme bandı, 
su geçirmez kalem, 
dolma kalem 
 

A03 5 dk Katılımcıların 
‘’Ayrımcılığın Gözlerine 
Bakmak’’ oluşumunun 
ne olduğunu ve atölye 
gününün amaçlarını 
öğrenmesi 

Atölye Sunumu: 
KL  ‘’Ayrımcılığın Gözlerine Bakmak’’  atölyesi ve atölye günü hakkında bilgi 
verir bu sayede katılımcılar gün hakkında kabaca bir fikir edinmiş olur. 
 

duvar panosu 
yöntemi  

konuşma lamine kartlar 
 

A04 3 dk Katılımcıların atölye 
gününün başlığını, 
içeriğine dair bazı 
şeyleri ve metodolojik 
kilit noktalarını 
öğrenmesi. 

Atölye Planı: 
          1. Oturum: Düşünceleri Atın! 
           2. Oturum: Bilimde Irkçılık 
           3. Oturum: Kafamızdaki İmgeler 
           4. Oturum: Politik Bir Araç Olarak Irkçılık 
           5. Oturum: Irkçılık Karşıtlığı 
 

duvar panosu 
yöntemi  

konuşma 
rapor verme 
 

lamine kartlar 
(Sarı) 
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A05 5 dk KM ve KL’ ın AG 
kapsamında birbirlerinin 
istek ve beklentilerinden 
haberdar olması. 
 
 
 

Nasıl davranmalıyız? 
 
KL ve KM atölye günü için önemli olan isteklerini paylaşırlar. Örneğin: 

● Birbirini dinlemek 
● Mola sürelerine uymak 
● Soru sormak 
● Eğlenmek 

 

soru - cevap 1.KL KM 
fikirlerini 
toparlar 
2.KL yazıya 
geçirir 
 

kalem, yönlendirme kağıtları 
ya da flipchart 
 

A06 10 dk Katılımcıların birbirini 
biraz daha iyi tanıması. 
Katılımcıları AG 
programına hazırlamak 
ve motive etmek 

Tanışma Oyunu Önerileri: 
 
1. İsim zinciri 
2. Meyve salatası 

oyun harekete 
geçiren 
motive edici 

oyun kitapçığı 

A07 15 dk Düşünceleri Atın! 
Katılımcıların ırkçılık 
örneklerini öğrenmesi 
 

KM örnekler sayesinde ırkçılığın bilimin içinde nasıl yer edindiğini görür. 
 

Bağdaştırma 
oyunu/ Rol 
oyunu: 
https://youtu.be/2
KlmvmuxzYE  

2.KL 
yönlendirir 
 

Çöp kutusu, kağıt, oda, masa, 
sandalye 

   2. Oturum: Kafamızdaki İmgeler    

A08 15 dk Katılımcıların ırkçılık 
terimini ve ırkçılıktan 
etkilenmeyen insanların 
ayrıcalıklı olduğunu 
öğrenmesi 
Katılımcıların hangi 
insanların bilimd 
ırkçılığa maruz kaldığını 
öğrenmesi 

Değerlendirme: 
• Oyun yardımıyla  insanların atanmış özelliklerine göre kategorize edildiği 
aktarılmaktadır. 
• İnsanların sahip oldukları özelliklere göre onları kategorize etmek bilimde 
ırkçılığa yol açar. 
• Toplumsal iktidar mekanizmaları bu konuda önemli bir rol oynar. 
Katılımcılara sorulacak sorular: 

- Aklınıza gelen ırkçı davranış örnekleri var mı? 
- Hangi durumlar bilimde ırkçılık örneği olarak düşünülebilir?  

Katılımcılar soruları cevaplayarak oyun hakkında düşünürler. Bu sayede 
bilimde ırkçılığın gözlendiği örnekler üzerine de fikir üretmiş olurlar. 
Sonrasında bu örnekler grupla paylaşılır, kategorize edilir ancak 
derinlemesine tartışılmaz. 

interaktif yöntem 
 
 
 
 
 
 
 

1.KL 
yönlendirir 
2.KL yazar ve 
panoya asar 
 
 
 

kalem, yönlendirme/ 
denetleme kartları veya 
flipchart 

https://youtu.be/2KlmvmuxzYE
https://youtu.be/2KlmvmuxzYE
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A09 15 dk KM verilen kavramlara 
göre resim çizer. 

Kafamızdaki İmgeler 
Basitleştirmelerin genellemelere (sterotiplere) dönüşme süreci oyunda 
gözlenecektir. 
Metot açıklanır ve katılımcılar 4 gruba ayrılır. 
• Her gruptanı bir kişi kavramı çizer. 
• Grubun kalanı kavramı tahmin etmeye çalışır. 
• Cevap bulunduğunda kolaylaştırıcının kulağına fısıldanır. 
• Her grup çizilen nesneyi doğru bildiğinde başka bir kişi yeni bir kavramı 
çizer. 
 
 

Grup çalışması, 
bağdaştırma 
oyunu ‘’çizim 
galerisi’’ 

1.KL 
yönlendirir, 
2.KL çizimleri 
toplar 

A4-Kağıt (beyaz), 
lamine kavram kağıtları, 
kalemler 
 

A10 5 dk Katılımcıların kasti 
olmayan  ayrımcılık 
terimini öğrenmesi. 
Katılımcıların belirli 
kişilerle bazı özellik ve 
davranışların 
ilişkilendirilmesinin 
ayrımcılığa yol açtığını 
ve toplumsal iktidar 
mekanizmalarının bu 
konuda nasıl bir rol 
oynadığını öğrenmesi  
Katılımcıların 
ayrımcılığın kasti 
olmayan  boyutunu 
öğrenmesi. 

“Çizim Galerisi” Değerlendirmesi: 
• Çizim Galerisi’nin çizimleri sayesinde insanların atanmış özelliklerine göre 
kategorize edildikleri anlatılmaktadır. 
•  İnsanların sahip oldukları özelliklere göre onları kategorize etmek 
ayrımcılığa yol açar. 
• Toplumsal iktidar mekanizmaları bu konuda önemli bir rol oynar. 
 
KM oyunu düşünürken soruları cevaplayarak kasti olmayan ırkçılığın 
(bilinçsizce, gayrihtiyarı yapılan ırkçılık) ortaya çıktığı örnek durumlar 
hakkında düşünürler. Sonrasında bulunan örnekler katılımcılarla paylaşılarak 
kategorize edilebilir ancak derinlemesine tartışılmaz. 

interaktif tartışma 1. 
Kolaylaştırıcı 
yönlendirir 
2. 
Kolaylaştırıcı 
yazar ve 
panoya asar 
 

• A11'den çizimler, 
• 4 adet lamine fotoğraf 
• 5 adet lamine yönlendirme 
kartı (turuncu) 
• lamine A4 ayrımı (beyaz), 
• Şablon kopyaları 

A11 10 dk Katılımcıların kasti 
olmayan ırkçılık 
kavramını öğrenmesi 

Kasti olmayan ırkçılık kavramının açıklanması 
Katılımcılara kasti olmayan ırkçılık kavramı tanıtılır 
 
Kasti olmayan ırkçılığın anlamı: Kasti olmayan  ırkçılık belli özelliklerin belli 
bir sosyal grubun üyesine bilinçdışında  / ya da örtük bir şekilde 
iliştirilmesidir. 

sunum 1.Kolaylaştırıcı 
konuşur 

lamine kavram kağıdı 
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   3. Oturum: Bilimde Irkçılık    

A12 10 dk Katılımcıların bilimde 
ırkçılık kavramını 
öğrenmesi 
 
 
 

Bilimde ırkçılık kavram açıklaması: 
Katılımcılara bilimde ırkçılık kavramı tanıtılır  
 
Bilimde ırkçılık: Bilimsel ırkçılık sözdebilimsel teknikler ve hipotezler 
kullanarak ırkçılık, ırk aşağılaması veya ırk üstünlüğüne olan inancın 
onaylanmasıdır. Birleşmiş Milletlerin Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesine göre ırksal ayrıma dayalı 
üstünlük bilimsel olarak yanlıştır; ahlaki olarak kınanmalıdır; sosyal açıdan 
adil değildir ve tehlikelidir; teoride veya uygulamada, ırksal ayrımcılık için 
hiçbir gerekçe yoktur. 
 

sunum 2. 
Kolaylaştırıcı 
konuşur 

Lamine kavram açıklayıcı kart 
 

A13 25 dk Katılımcıların ırkçılığın 
medya, yasalar ve 
günlük yaşamdaki 
örneklerini ve ırkçılık 
türlerini öğrenmesi 

KM bilimsel ırkçılığı resimlerle anlıyorlar: 
 
Sorular: 

- Bu resimde ne görüyorsun? 
- Bu resmin bilimdeki ırkçılıkla nasıl bir ilişkisi olduğunu 

düşünüyorsun? 
 
KM gruplar halinde resimler üzerinde çalışır ve  soruları cevaplarlar. Daha 
sonra her grup örneklerini sunar. 

grup çalışması 1. 
Kolaylaştırıcı 
denetler 
2. 
Kolaylaştırıcı 
resimleri 
dağıtır 

lamine resimler, lamine iş 
emirleri, kalemler, 
yönlendirme kartları (yeşil) 
Resim Galerisi: 
https://docs.google.com/prese
ntation/d/1by61WPxx1Ygsfv0
5AtHo8NzGnEkvU_VpRV_f6y
vve2c/edit?usp=sharing 
 
  
 

   4. Oturum: Politik Bir Araç Olarak Irkçılık    

A14 20 dk Katılımcıların Amerika 

tarihinden kurumsal ve 

yapısal ırkçılığın bir 

örneğini öğrenir. 

Okuryazarlık Testi Çalışması: 
 
KM 1960'larda Amerika'da uygulanmış olan bir okuma yazma sınavına 
girerler. 

okuryazarlık testi 2. 
Kolaylaştırıcı 
denetler 
/yönlendirir  
1. 
Kolaylaştırıcı 
tesleri toplar 
 

A4 kağıt (beyaz), okuma 
yazma testi 
 

https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6zdebilim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hipotez
https://tr.wikipedia.org/wiki/Irk%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Irk_%C3%BCst%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler
https://docs.google.com/presentation/d/1by61WPxx1Ygsfv05AtHo8NzGnEkvU_VpRV_f6yvve2c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1by61WPxx1Ygsfv05AtHo8NzGnEkvU_VpRV_f6yvve2c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1by61WPxx1Ygsfv05AtHo8NzGnEkvU_VpRV_f6yvve2c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1by61WPxx1Ygsfv05AtHo8NzGnEkvU_VpRV_f6yvve2c/edit?usp=sharing
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A15 15 dk KM okur yazarlık testi 
hakkındaki 
düşüncelerini ifade 
eder. 

Okuryazarlık testi değerlendirmesi 
 
Testi bitirdikten sonra katılımcılar bunun hakkında konuşacaklar ve 
duygularını yansıtacaklar. Her KM düşüncelerini bir kağıda yazarç 
 
Katılımcılara sorulacak sorular: 

- Testi yaparken ve yaptıktan sonra nasıl hissettin? 
- Sizce okuma yazma testi ırkçılıkla ne ilgisi var? 
- Okuryazarlık testini ırkçı olarak sınıflandırır mısınız? 

 
Büyük grupta değerlendirme: 
Grubun kendi düşüncelerini kim paylaşmak ister? (gönüllü) 
 

bireysel çalışma 
genel 
değerlendirme 

1. ve 2. 
Kolaylaştırıcı 
konuşur 

Her katılımcı için kalem ve 
küçük bir kağıt parçası 

A16 5 dk KM kurumsal ırkçılık, 
yapısal ırkçılık gibi 
devlet tarafından 
uygulanan ırkçılık 
terimlerine aşina olsun 

Devlet destekli ırkçılığın tanımı: 
 
“Irkçılık sadece kişiler arasında gerçekleşmez, aynı zamanda devlet 
tarafından, örneğin okuryazarlık testi gibi yasalar ve devlet kurumları ve 
yöntemleri yoluyla da desteklenip teşvik edilebilir. 
 
KM bu testin oy kullanma hakkını kullanmak isteyen Afro-Amerikanlara 
verilden bir test olduğu konusunda bilgilendirilir. 
Daha sonra katılımcılara devlet destekli ırkçılığın diğer örneklerini bilip 
bilmedikleri sorulabilir. 

sunum 2. 
Kolaylaştırıcı 
açıklar 

“Devletin teşvik ettiği ırkçılık” 
teriminin  tanımı (lamine 
kartta), terim tanımının 
kopyası 
 

   5. Oturum: Irkçılık Karşıtlığı    

A17 30 dk Katılımcıların ayrımcılık 
senaryolarında nasıl 
davranabileceklerini 
görmesi ve cesaret 
kazanması 
 
 

Cesaretli Davranmak 
 
KM olası cesur tepkileri sergileme fırsatı bulurlar. 
1. Rol yapılacak olan durum anlatılır ve üç tür rol yapılabilir. 
2. Gerek duyulursa durup roller değiştirilebilir. 
3. Olası durumlar değerlendirilir ve sorular sorulur. 

Rol oyunu, 
cesaret tiyatrosu 
(otobüste boykot) 
 

1.KL 
yönlendirir, 2. 
KL saldırganı 
oynar 
 

Yönlendirme kağıtları 
(yeşil) 
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A18 15 dk Katılımcıların gün içinde 
ne tartışıldığını, 
duyulduğunu ve 
görüldüğünü öğrenmesi. 
Kolaylaştırıcıların 
katılımcıların o günkü 
görüş ve 
değerlendirmelerini 
dinlemesi. 
 

Günlük özet ve değerlendirme: 
 
• KL günlük program ve o günkü önemli anların üzerinden geçerek atölye 
gününü özetler. 
 
• KM AG ile ilgili görüşlerini ifade eder. 
 
• Kolaylaştırıcılar katılımcılara gün hakkında geri bildirimde bulunur ve veda 
eder. 
 
 

İsteğe Göre/ 
Seçime Göre 

2.KL yönetir, 
anlatır, 
KM gün 
hakkında geri 
bildirimde 
bulunur 
 

Günlük diyagram, 
değerlendirme yöntemine 
bağlı olarak muhtemelen 
günlük program, A4 kağıt, 
yönlendirme kartları, lamine 
semboller "bavul", "atık kağıt 
sepeti", "soru işareti" 
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BEHERGLASTA IRKÇILIK – EKLER 
 

Atölye Günü Oturum 1 Etkinlik 03 

 
İçerik 

 

Atölye Sunumu: 
 
KL  ‘’Ayrımcılığın Gözlerine Bakmak’’  atölyesi ve atölye günü hakkında bilgi verir bu 
sayede katılımcılar gün hakkında bir fikir edinmiş olur. 
 

Süreç 

 

1. KL atölye sunumu için kartları art arda dizerler ve lamine kartları panoya asarlar. 

Önce sol üste logo asılır: "Biz Ayrımcılığın Gözlerine Bakmak” atölyesi için 

buradayız. Kısaca bu projeye AGB diyoruz". 

2. Daha sonra, "gençlerle", "atölye günleri" "yapıyoruz" kartları panoya asılır ve 

gerekirse daha ayrıntılı olarak açıklanır: "AGB'de, aynı okuldan birçok farklı genç 

gönüllü olarak atölye çalışmaları yapıyor. Yapılan atölye çalışmalarına örnek olarak 

sizinle birlikte şu an yaptığımız atölye günleri ve ayrımcılık, ırkçılık, cinsiyetçilik vb. 

konularla ilgili yapılan benzer atölye çalışmaları veya etkinlikler verilebilir. Başlangıç 

olarak bu çalışmaları okullarda çocuklar ve genç insanlarla yapmayı planlıyoruz." 

3. Sonra "Ne İstiyoruz?" kartı ve 5 hedefin yazılı olduğu kartlar asılır, böylece hedefler 

mavi çerçeve içine alınır: "AGB'ye dahil olan herkesin ortak bir noktası var: 

Atölye Düzenleme 

Süre 5 dakika 

Amaç Katılımcıların  “Ayrımcılığın Gözlerine Bakmak’’ oluşumunun ne olduğunu 
ve atölye gününün amaçlarını öğrenmesi 

Metot Duvar panosu yöntemi  

Gerekli 

Malzemeler 

lamine kartlar (Ek 03) 
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“hedeflerimiz”  

4. Gerekirse, astığınız farklı hedefleri daha ayrıntılı olarak açıklayın ve katılımcıların 

soru sormalarına izin verin ve kullandığınız terimleri açıklayın. Örneğin. "Aranızda 

“dayanışma”nın ne anlama gelebileceği konusunda bir fikri olan var mı?"  

5. Sonunda, iletişim bilgileri katılımcılara sunulur ("Bizi", "Buradan” ve “Bulabilirsiniz..." 

kartları): "”https://karsilasma.art.blog/” ana sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz, kim 

olduğumuz ve ne yaptığımız (atölye günleri, workshop vb.) hakkında daha fazla 

bilgi edinebilirsiniz. 

 

Farklı Anlatış Şekli 

Anlatış sırasını değiştirebilirsiniz: Önce hedeflerimizi yani “Ne istiyoruz?” kısmını anlatıp daha sonra yaptığımız şeyleri 

“yapıyoruz” başlığı altında asabilirsiniz.  

 

İpucu 

Atölye sunumunun yanına günün planını asmak için duvar panosuna aralarında A4 genişliğinde bir alan boş 

bırakılmalıdır. 
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  Atölye Günü Oturum 1 Etkinlik 04 

 

İçerik 
 
KL katılımcılara atölye gününün adını Beherglasta Irkçılık! ve zaman çizelgesini sunar. 
Her bir oturumda ne yapılacağı hakkında bir veya iki cümle söyler, böylece katılımcıların 
meraklanması sağlanır. 
 
Süreç 
 “Artık ne tür bir atölye olduğumuzu bildiğinize göre, size bugün neler yapacağımızdan 
bahsedelim.” 
 

1. İlk olarak katılımcıların daha önce bir atölye gününe katılıp katılmadığını ya da 
öğretmenlerinin onlara bugün bunun ne yapılacağını anlatıp anlatmadığı sorulur. 
  

2. "“Beherglasta Irkçılık! " kartları panoya asılır.  
“ Bu atölye günü ırkçılığın sözdebilimsel teknikler ile meşrulaştırılması, ırkçılığa 
uğrayan kişiler ve ırkçılığa karşı cesur müdahale biçimleri hakkında olacak. "  
 
 
 
 
 
 
 
 

Günün Planı 

Süre 3 dk 

Amaç Katılımcıların Atölye Gününün başlığını ve içeriğine dair bazı şeyleri ve önemli 
metodolojik noktalarını öğrenmesi. 

Metot Duvar panosunda anlatım yöntemi 

Gerekli 

Malzemeler 

lamine kartlar (Ek 04) 
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3. "Bugün beş oturum gerçekleşecek ve planı da şu şekilde: 

a) Düşünceleri Atın! 
b) Bilimde Irkçılık 
c) Kafamızdaki İmgeler 
ç) Politik Bir Araç Olarak Irkçılık 
d) Irkçılık Karşıtlığı 

Oturumların içerikleri ve/veya kullanılacak yöntemler kısaca açıklanabilir ve katılımcıların 
merak etmesini sağlanır. 
 
4. KL bir sonraki bölüme yönlendirir.  
Soru olup olmadığı sorulur: "Az önce duyduklarınız hakkında sorularınız mı var?" Hadi 
şimdi sıradaki bölüme geçelim ... " 
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Atölye Günü  Oturum 1 Etkinlik 06 
 

Tanışma ve Motivasyon Oyunu 

Süre 10 dakika 

Amaç Katılımcıların birbirini biraz daha iyi tanıması. Katılımcıları AG programına 
hazırlamak ve motivasyon sağlamak. 

Metot Oyun 

Gerekli 

Malzemeler 

Oyuna göre değişkenlik göstermektedir 

 

İçerik 

 

● İsim zinciri oyunu 

● Meyve salatası oyunu 

 

Süreç 

“Güne başlamadan önce sizinle tanışmak ve adlarınızı öğrenmek istiyoruz. Bunun için de 

çeşitli oyunlar hazırladık... " 

Oyun: İsim zinciri 

Amaç: KM ve KL birbirlerinin isimlerini öğrenmesi ve kaynaştırma aktivitesi. 

Süre: 5-10 dakika 

 

1. KM daire şeklinde yere otururlar. 

2. Her KM sırayla ismini ve isminin baş harfiyle başlayan bir sıfat söyler. 

3. Herkes ismini ve sıfatını söyledikten sonra bir KM sıfatını ve ismini sağ tarafındaki 

katılımcıya söyler. 

4. Bütün katılımcılar sırayla isimlerini söylemeden önceki tüm kişilerin sıfatlarını ve 

isimlerini söyler. 

5. Çemberin sonundaki kişi herkesin sıfatını ve ismini söyledikten sonra oyun biter. 

 

Oyun: Meyve Salatası 
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Amaç: Enerjik olmak ve daha sonraki grup çalışması için gruplara ayrılmak 

Süre: 5-10 dakika 

Gerekli Malzemeler: KM sayısı kadar sandalye 

. 

1. KM sayısı kadar sandalye daire şeklinde dizilir ve KM sandalyelere oturur. 

2. KL grubu eşit sayılara böler ve her gruptan bir meyve ismi seçmesini ister. (örneğin 

5’er armut, kiraz ,elma) 

3. KL söylediği meyve ismine sahip grupların ayağa kalkıp yanlarındaki sandalyeler 

dışında sandalyelere oturmaları gerektiğini söyler. Eğer ‘’meyve salatası’’ denirse 

herkes yer değiştirmek zorundadır. 

4. KL herhangi bir meyve ismi söyler ve ardından sandalyelerden birini oyundan 

çıkarır. 

5. Ayakta kalan kişi yeni oyun yöneticisidir ve meyve ismi söyleyen kişi o olur. 

6. Oyunun uzunluğu isteğe bağlıdır. 
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Atölye Günü Oturum 1 Etkinlik 07 

İçerik 

Katılımcılar örnekler sayesinde ırkçılığın bilimin içinde nasıl yer edindiğini görür.  
 
Süreç 

1. 1.KL masaları ve sandalyeleri 4 sıra oluşturacak şekilde dizer ve katılımcılardan 

rastgele oturmalarını rica eder. 

2. 2.KL katılımcılara birer kağıt dağıtır ve kağıtları top haline getirmelerini ister. 

3. 1.KL çöp kutusunu odanın ön arafına doğru taşır. 

4. 2.KL oyunu açıklar: ‘’Sizler hayali bir ülkenin nüfusunu temsil ediyorsunuz ve 

herkesin zengin olup bir üst sosyal sınıfa atlama şansı var. Bu üst sınıfa atlamak 

için yapmanız gereken tek şey elinizdeki kağıt topunu oturduğunuz yerden çöpe 

atmak.’’ 

5. KM kağıtlarını alarak isabetli birer atış yapmaya çalışır. 

 

 

  

Düşünceleri Atın! 

Süre 15 dakika 

Amaç  Katılımcıların bilimde ırkçılık kavramını öğrenmesi. 

Metot Düşünceleri Atın! 

Gerekli 

Malzemeler 

Çöp kutusu, kağıt, oda, masa, sandalye 
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Atölye Günü  Oturum 1 Etkinlik 08 

‘’Düşünceleri Atın!’’ Değerlendirmesi 

Süre 15 dakika 

Amaç Katılımcıların ırkçılık terimini ırkçılıktan etkilenmeyen insanların imtiyazlı 
olduğunu ve bilimde ırkçılığa karşı hangi insanların ayrımcılığa uğradığının 
farkına varması. 

Metot İnteraktif yöntem 
 

Gerekli 

Malzemeler 

Kalem, yönlendirme/ denetleme kartları veya flipchart 

 

İçerik 

Oyunun Değerlendirmesi: 
• Oyunun yardımıyla insanların atanmış (sahip olduğu varsayılan) özelliklerine göre belirli 
bir sıraya konduğu aktarılmaktadır. 
• İnsanları sahip oldukları özelliklere göre kategorize etmek bilimde ırkçılığa yol açar. 
• Toplumsal iktidar mekanizmaları bu konuda önemli bir rol oynar. 
KM soruları cevaplayarak oyun hakkında düşünürler. Bu sayede bilimde ırkçılığın nasıl 
gözlenebileceğine dair örnekler üretirler. Sonrasında bu örnekler grupla paylaşılır, 
kategorize edilir ancak derinlemesine tartışılmaz.  
Süreç 

 

1. 1.KL oyunun katılımcılara ne hissettirdiğini ve neyi anlatıyor olabileceğini sorar ve 
cevapları kağıda yazar. 

2. 2.KL kağıtları panoya asar. 
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Atölye Günü  Oturum 2 Etkinlik 9 

 

Kafamızdaki İmgeler 

Süre 15 dakika 

Amaç Katılımcıların verilen kavramların resmini çizmesi 

Metot Grup çalışması, bağdaştırma oyunu ‘’Çizim Galerisi’’ 

Gerekli 

Malzemeler 

 A4-Kağıt (beyaz),  lamine edilmiş kavram kağıtları (Ek 09), kalemler 

 
İçerik 

 
Basitleştirmelerin genellemelere (sterotiplere) dönüşme süreci oyunda görülür. 
Metot açıklanır ve katılımcılar 4 gruba ayrılır. 
• Her gruptan bir kişi kavramı çizer. 
• Grubun diğer üyeleri kavramı tahmin etmeye çalışır. 
• Cevap bulunduğunda cevap kolaylaştırıcının kulağına fısıldanır 
• Her grup tahmin etmeyi bitirdiğinde başka bir kişi yeni bir kavramı çizer. 
 
Her gruptan bir KM kavramları çizerek anlatması için seçilir. Seçilen kavram belirli 

nesneler, insanlar ya da topluluklarla ilgili olmalıdır. Seçilen kavram, resim çizecek kişiye 

söylendikten sonra bu kişi diğer katılımcıların tahminlerine göre sözcüğü anlatacak tipik 

özellikleri resmeder. Bu sayede katılımcıların zihinlerinde aynı kavrama dair benzer şeyler 

canlandığı ortaya çıkacaktır. Çizilen resimlerden varlıklara belirli özellikler atfetmenin, 

onları kategorize ve kriminalize etmenin nasıl ayrımcılığa yol açtığı tartışılacaktır.  
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Süreç 
 
"Birbirimizi biraz tanıdığımıza göre artık etkinliğimize geçebiliriz.” 
 
 
 
1. Kavramların hazırlanması ve seçimi 
• KM çizilecek kavramları ve sayısını belirler: 
1. kategoriden 1-2 kavram, 2. kategoriden 2 kavram 
1. kategori: zincir kolye, döner, pizza, stilist 
2. kategori: korsan, hemşire, inşaat işçisi, doktor, turist, kız, Fransız, hippi, hipster, uzaylı, 
ninja, Youtuber 
•1.KL: Ana denetleme (açıklama, kavramları gösterme, konuşmayı başlatma ve 
denetleme) 
 2.KL Çizimleirn toplanması ve asılması 
• Rekabeti önlemek için puanlama yapılmaz. 
• KM 4-7 kişilik 4 gruba ayrılılır. KM gruplarını kendileri belirleyebilir, sayarak (örneğin 
1,2,3,4. KM 1. Grup) ya da A06’ de yer alan meyve salatası oyunu gibi oyunlar 
oynayarak gruplara ayrılabilir. 
• Gruplar belirlendikten sonra her gruba birer kalem ve oynanacak tur sayısı kadar kağıt 
verilir.  
 
2. Oyun Açıklaması: 

• 1.KL kavramları yalnızca çizim yapacak kişiye gösterir.  

• Çizen kişi konuşamaz; sadece çizim yapabilir, harf ya da kelimeleri kullanamaz. 

• Her bir sayfa tek bir kavramın çizilmesi için kullanılır. 

• Herkesin tahmin edebilmesi için tahminler yüksek sesle söylenmez. 

• Tahminde bulunmak isteyen gruplardan bir kişi KL yanına çizimi de alarak gelir ve 
sessizce tahminlerini 1.KL söyler. 

Oyunun yürütülmesi (3-4 tur) 
1. Grupların resim çizerek kavramı anlatması için seçtiği kişi 1.KL’ nın yanına gelir. 
2. 1.KL kavramı gösterir ve herkesin kavramı anladığından emin olur. 
3. Çizerler gruplarına geri döner ve başla komutundan sonra çizime başlarlar. 
4. Bir grup kavramı tahmin eder etmez, aralarından bir kişi çizimi alarak 1.KL’nın yanına 
gelir ve çizilen terime dair tahminlerini sessizce söyler. 
5. 2.KL bir panonun arkasına çizimleri asar. Gruplardan bir sonraki çizer seçilir ve Süreç 
bir önceki turda olduğu gibi devam eder. 
Tüm çizimler bittikten sonra, KM daire şeklinde dizdikleri sandalyelere otururlar. KL 
teşekkür eder ve tüm katılımcıların görebilmesi için panoyu katılımcılara doğru çevirir.  
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Atölye Günü Oturum 2 Etkinlik 10 

“Çizim Galerisi” Değerlendirmesi 

Süre 5 dakika 

Amaç Katılımcıların kasti olmayan  ayrımcılık kavramını öğrenmesi. Katılımcıların belirli 
kişilerle bazı özellik ve davranışların ilişkilendirilmesinin ayrımcılığa yol açtığını ve 
toplumsal iktidar mekanizmalarının bu konuda nasıl bir rol oynadığını öğrenmesi. 
Katılımcıların bilinçdışı ayrımcılığı öğrenmesi 

Metot İnteraktif yöntem 

Gerekli 

Malzemeler 

• A 09'den çizimler, 
• 4 adet lamine fotoğraf, 
• 5 adet lamine yönlendirme kartı (turuncu) 
• lamine A4 ayrımı (beyaz), 
• Şablon kopyaları 
 

 
İçerik 

• ““Çizim Galerisi”nin çizimleri sayesinde insanların atamış özelliklerine göre kategorize 
edildikleri anlatılmaktadır. 
•  İnsanların sahip oldukları özelliklere göre onları kategorize etmek ayrımcılığa yol açar. 
•. Toplumsal iktidar mekanizmaları bu konuda önemli bir rol oynar. 
 
KM oyunu düşünürken soruları cevaplayarak kasti olmayan ırkçılığın ortaya çıktığı örnek 
durumlar hakkında düşünürler. Sonrasında bulunan örnekler grupla paylaşılarak 
kategorize edilebilir ancak derinlemesine tartışılmaz. 
 
Çizim Galerisi 1.KL tarafından dağıtılan çizimler belirli özelliklerine göre kategorize edilir. 
Bu kategorilerde yer alan gruplar bazı özellikleri ve veya davranışları bahane edilerek 
dezavantajlı konuma getirilir, değersizleştirilir veya dışlanmaya maruz kalırlar. Buna 
ayrımcılık adı verilir. Toplumsal iktidar mekanizmalarının ayrımcılık üzerinde çok önemli 
bir etkisi bulunmaktadır. Genellemelerin güçlenmesi toplumsal olarak onaylanıp 
onaylanmamasına bağlıdır. Eğer toplumsal açıdan onay bulursa o zaman bu 
genellemeler ayrımcılık ve aşağılanma gibi sonuçlar doğurur.  
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Süreç 
 
"Katıldığınız için teşekkür ederiz. Hadi resimlerinize birlikte bir göz atalım. " 
Panoyu katılımcılara doğru çevirerek çizimleri incelerler. 
 

1. Katılımcıların çizimlerinde hangi özelliklerin öne çıktığı sorulur. 
 (Cevap: "Hepsinde ortak/benzer olan özellikler…" “Hepsi birbirine … açısından 
benziyor. "" Hepsinin ...  var") 

2. Bunun bir (hippi / Fransız)olduğunu nasıl anladınız?" → karakteristik 
özellikler(saçtaki çiçekler / Baget ekmek) 

3. 1.KL: "Oyun oynarken saçında çiçek olan insanların hippie olduğunu düşündünüz, 
bu eşleştirmeler sizin çizilerek anlatılan kavramları daha kolay bulmanıza yardımcı 
oldu. 2. KL "Özellikler" ve "Grup" yazan iki kartı panoya asar. Ortak özelliklerine 
göre kavramlar gruplandırılır. 

4. 1.KL:"... hakkında ne söylenir ?" 
Katılımcılardan sadece birkaç cevap toplayın (örneğin hippilerin, koktuğu, 
marijuana içtiği ve sürekli dans ettiği söylenir)  
1.KL: Bu düşünceler aslında hippiler hakkındaki gerçekler değil bizim tarafımızdan 
onlara yüklenmiş özelliklerdir.  2. KL"Özellikler ve Davranışlar" kartını panoya 
asar. 
 1.KL katılımcıların zihinlerinde oluşan bu imajların ve ithamların aslında 
toplumdaki birçok insanın da zihninde bulunduğunu açıklar.  
1.KL Birçoğumuzun aklında beliren bu imgeler nereden geliyor? Televizyon, 
gazete, okullar ve başka insanlardan. 

5. 1.KL bu imajların yayılmasının üzerimizdeki etkisini açıklar. Örneğin ben bir hippie 
gördüğüm zaman onun ciddiye alınmayacak biri olduğunu düşünebilirim. 2.KL  
"davranışlarımız üzerindeki etkisi" kartını panoya asar. 

6. 1.KL zihnimizdeki bu imajların güçlendikçe ayrımcılığa yol açtığını açıklar. 
7. Kişiler hakkında yapılan varsayımlar sıklıkla insanları dezavantajlı konuma getiren, 

dışlayan ya da aşağılayan eylemlere sebep olurlar. Bu tür sonuçları olan eylemlere 
ayrımcılık adı verilir. 2.KL tahtaya ayrımcılığın tanımını asar. "İnsanlar sahip 
oldukları bazı verilere göre kategorize edildir. Kategorizasyona sebep olan özellik 
ve davranışlar aslında varsayımlardan ibarettir.  Bu varsayımlar toplumsal iktidar 
mekanizmaları tarafından desteklendiğinde ise aşağılama, dezavantajlı konuma 
düşme ve dışlanma gibi sonuçlar ortaya çıkar.  

8. 1.KL iktidar kavramını açıklar. "İktidar belirli çıkarlar ve istekler doğrultusunda 
başkalarına karşı uygulanır. İktidar aynı zamanda hangi imge ve klişeler üzerinde 
de büyük etkiye sahiptir.  
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Sonuç 
“Gördüğümüz gibi, insanlara atfettiğimiz imajlar ve stereotipler onların kategorize 
edilmesine sebep oluyor. Bu imajlar ve stereotipler özellikle toplumsal iktidar 
mekanizmaları tarafından desteklendiğinde ayrımcılığa sebep oluyor. Ayrımcılık her 
zaman bilinçli bir şekilde yapılmıyor. Bazı durumlarda bilinçdışı olarak da ayrımcı 
söylemlerde bulunulabiliyor. 
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Atölye Günü Oturum 2 Etkinlik 11 

Bilinçdışı ırkçılık 

Süre 10 dakika 

Amaç Katılımcıların bilimde ırkçılık kavramını öğrenmesi. 

Metot Sunum 

Gerekli 

Malzemeler 

Lamine kavram açıklayıcı kart (Ek 11) 

 

İçerik 

Katılımcılara bilinçdışı ırkçılık kavramı tanıtılır.  
Bilinçdışı ırkçılığın tanımı: Bilinçdışı ırkçılık belli özelliklerin belli bir sosyal grubun 
üyesine kasti olmayan bir şekilde iliştirilmesidir. 
 
Süreç 

Geçiş: “Kafamızdaki resimler” oyununda da gördüğümüz üzere çoğumuz stereotiplere 

sahibiz ve her ne kadar bilinçli olmaya çalışsak da bu önyargılar beynimizde kalıcı bir yer 

edinmiş durumda. Bu olayı daha iyi anlayabilmek için bilincin ötesini yani bilinçdışını 

inceleyeceğiz.” 

1. 1.KL bilinçdışı ırkçılık kartını tahtaya asar ve katılımcılara oynadıkları oyundan da 

faydalanarak bu ırkçılık türünün özelliklerinin ne olduğunu tahmin etmelerini ister. 

2. 2.KL bu tahminleri toplar ve panoya asar. 

3. 1.KL bilinçdışı ırkçılık tanımının kartını panoya asar ve okur. 

4.  “Bilinçdışı ırkçılık:  "Bilinçdışı ırkçılık belli özelliklerin belli bir sosyal grubun 

üyesine kasti olmayan bir şekilde iliştirilmesidir’’ 

5.  1.KL katılımcılara soruları olup olmadığını sorar ve varsa tartışmaya açar. 
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Sonuç 

“Irkçılığın kolay fark edemediğimiz yerlerden beynimize yerleşme potansiyelini incelemiş 

olduk. Bilimde ırkçılığın da içine girebilecek olan bu kavram, ırkçılığı meşrulaştırmak için 

bir savunma mekanizması olarak da kullanılıyor. 
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Atölye Günü Oturum 3 Etkinlik 12 

Bilimde Irkçılık 

Süre 10 dk 

Amaç Katılımcıların bilimde ırkçılık kavramını öğrenmesi 

Metot Sunum  

Gerekli 

Malzemeler 

Lamine kavram açıklayıcı kart (Ek 12) 

 
İçerik 

Katılımcılara bilimde ırkçılık kavramı tanıtılır 
 

Süreç 

“İmtiyazların insanları nasıl ayrı sınıf ve bakış açılarına soktuğunu gösteren 

oyunumuzdan sonra ayrıcalıklı bir grubun kendini diğer gruplara göre üstün görmeyi nasıl 

meşrulaştırdığını bilimsel ırkçılığı anlayarak göreceğiz " 

1. 1.KL bilimde ırkçılık tanımının kartını asar ve okur. 

2.  “Bilimde ırkçılık:  "Bilimsel ırkçılık, sözde bilimsel teknikler ve hipotezler 

kullanarak ırkçılık, ırk aşağılaması veya ırk üstünlüğüne olan inancın 

onaylanmasıdır. Birleşmiş Milletler’in Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan 

Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesine göre ırksal ayrıma dayalı 

üstünlük bilimsel olarak yanlıştır; ahlaki olarak kınanmalıdır; toplumsal açıdan adil 

değildir ve tehlikelidir; teoride veya uygulamada, ırksal ayrımcılık için hiçbir 

gerekçe yoktur.’’ 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilimsel_%C4%B1rk%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k 

06/06/20) 

3. 2.KL Türkiye’deki bilimsel ırkçılığa örnek olarak A Afet İnan’ın Türk ırkının ‘’Ari’’ 

olduğunu kanıtlamak için yaptığı çalışmalara ve sözlerine değinir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6zdebilim
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6zdebilim
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6zdebilim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hipotez
https://tr.wikipedia.org/wiki/Irk%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Irk_%C3%BCst%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilimsel_%C4%B1rk%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k
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● 1930'lu yılların başlarında "Türk ırkının kafatasını tespit etme" çalışmaları 

yürüttü. Bu çalışmalar doğrultusunda Türkiye’nin pek çok yerinde mezarlar 

açıldı ve kafatasları ölçüldü. 

● Tarihçiler arasında Mimar Sinan'ın Türk mü yoksa Ermeni veya Rum asıllı 

mı olduğu konusunda tartışma çıkınca Âfet Hanım, Türk olduğunu iddia etti 

ve mezarının açılarak kafatasının ölçülmesini, sonucun Atatürk’e 

sunulmasını önerdi. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Afet_%C4%B0nan 

06/06/20) 

 

 
 

 

4.  1.KL katılımcılara soruları olup olmadığını sorar ve varsa tartışmaya açar. 

Sonuç 

“Artık bilimsel ırkçılığın aslında bilimsel olmadığını ve ırkçılığı meşrulaştırmak için bir 

manipülasyon aracı olduğunu öğrendiğimize göre bu kavramın örneklerini 

yorumlayabiliriz. " 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Afet_%C4%B0nan
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Atölye Günü Oturum 3 Etkinlik 13 

Resim Galerisi 

Süre 10 dk 

Amaç Katılımcıların medya, yasalar ve günlük yaşamdaki ırkçılık örneklerini ve 
ırkçılık türlerini öğrenmesi. (medya, yasalar, günlük yaşam, türler) 

Metot resim galerisi  

Gerekli 

Malzemeler 

lamine resimler (Ek 13), lamine iş emirleri, kalemler, yönlendirme kartları 
(yeşil) 

 

İçerik 

KM bilimdeki bilimsel ırkçılığı resimlerle anlarlar. 
 
Sorular: 
Bu resimde ne görüyorsunuz? 
Bu resmin bilimdeki ırkçılıkla nasıl bir ilişkisi olduğunu düşünüyorsunuz? 
 

Süreç 

‘’Bilimde ırkçılık hakkında bilgi edindiğimize göre bu bilgileri bilimde ırkçılık içeren resimleri 

incelemek için kullanacağız’’ 

 

1. 1.KL incelenecek resimlerin ırkçılık içerdiğini ve bazı katılımcılarda kötü duygular 

yaratabileceğini belirtir. 

2. Kolaylaştırıcılar resimleri yere serer. 

● KM bütün resimleri inceler ve en ilginç buldukları resmi seçer. 

● Katılımcıların kendi aralarında tartışmalarına izin verilmez. 

● KL katılımcıların sorularını cevaplar ancak tartışmaya dahil olmaz. 

Yaklaşık 5 dakika sonra 1.KL tahtaya şu soruları asar: 

● Bu resimde ne görüyorsunuz? 

● Bu resmin bilimdeki ırkçılıkla nasıl bir ilişkisi olduğunu düşünüyorsunuz? 
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3. Katılımcılar tahtadaki soruları cevaplar ardından seçtikleri resimleri neden ilginç 

buldukları ve resimlerin onlara hissettirdikleri hakkında konuşurlar. 

 

 

Sonuç 

‘’Bilimde ırkçılık kendini pek çok şekil ve türde gösterebiliyor. Kimi örnekleri geçmişte 

kalmış olsa da günümüzde de halen yaşanmakta.” 

 

No. Başlık Link Erişim Tarihi Kaynak 

1 Irk_Harita https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53492

6  

30/05/2020 By Madison 

Grant, 

uploaded by 

Fastfission - 

Madison 

Grant, "The 

Passing of 

the Great 

Race," 

Geographica

l Review, 

Vol. 2, No. 5. 

(Nov., 1916), 

pp. 354-

360., Public 

Domain,  

2 IQ_Harita https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53492

6  

30/05/2020 Madison 
Grant, "The 
Passing of the 
Great Race," 
Geographical 
Review, Vol. 
2, No. 5. 
(Nov., 1916), 
pp. 354-360. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=534926
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=534926
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Atölye Günü  Oturum 4 Etkinlik 14 

3 Kafatasi_Irkci
lik 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Races_and_skull
s.png 
 

 

30/05/2020 Josiah Clark 
Nott: Types of 
Mankind 
(1854). 

4 Insan_Galeris
i 

https://www.cbc.ca/natureofthings/m_features/human-
zoos-a-shocking-history-of-shame-and-exploitation 

 

30/05/2020 Scene from 

Igorot village 

Photo: 

Library of 

Congress 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Races_and_skulls.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Races_and_skulls.png
https://www.cbc.ca/natureofthings/m_features/human-zoos-a-shocking-history-of-shame-and-exploitation
https://www.cbc.ca/natureofthings/m_features/human-zoos-a-shocking-history-of-shame-and-exploitation
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Okuryazarlık Testi 

Süre 20 dk 

Amaç Katılımcıların Amerikan tarihinden kurumsal ve yapısal ırkçılığın bir örneğini 
öğrenmesi 

Metot Okuryazarlık testi 

Gerekli 

Malzemeler 

A4 kağıt (beyaz), okuma yazma testi (Ek 14) 

 
İçerik 

 
Katılımcılar 1960'larda Amerika'da yapılmış bir okuma yazma sınavına girerler. 
 
Tema: Irkçılık Amerika’da  
 
Sivil Haklar Hareketi onlara oy hakkı verdikten sonra bile, siyahi seçmenler engellerle 
karşılaşmaya devam etti. Özellikle güney eyaletlerinde siyahi insanların oy kullanmasını 
engellemek için bir oylama okuryazarlığı testi kullandılar. 
 
Birleşik Devletler okuryazarlık testinin beşinci sınıftan sonra okula gittiğini ispat 
edemeyen hem beyaz hem de siyahi vatandaşlar için geçerli olduğunu belirtmişti. Fakat 
uygulamaya geçildiğinde siyahi insanlara orantısızca uygulandığı ortaya çıktı.  
 
 
Sayıca açık ara siyah seçmenlere daha fazla verilmesinin adaletsizliğinin yanı sıra, 
oylama okuryazarlığı testini başarıyla tamamlamak neredeyse imkansızdı. Sorular kasıtlı 
olarak kafa karıştırıcı olacak şekilde hazırlanmıştı ve tek bir yanlış cevap otomatik olarak 
başarısızlığa neden olacabiliyordu. Buna ek olarak, testlerin nihai karar vericisi 
konumunda bulunan memur beyazdı ve çoğu zaman kasti bir şekilde aslında doğru lolan 
yanıtları yanlış olarak işaretlemekteydi.  
 

Okuryazarlık testi yaklaşık otuz sorudan oluşmaktaydı ve katılımcılara on dakikalık süre 
tanınıyordu. Günümüzde, üniversite mezunu insanlar için bile bu testi verilen sürede 
bitirmek oldukça güçtür.  
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Uygulanan testler bazen vatandaşlık ve kanunlarla alakalı olarak eyaletten eyalete 
farklılık göstermekteydi. 

Örneğin Alabama’ da uygulanan teslerden biri “ABD başsavcısının adı nedir” “Alabama 
yasalarına göre bir kişinin borcu olması hapse atılması için yeterli bir gerekçe midir” gibi 
yurttaşlık ile ilgili sorular içermekteydi.  

Georgia’ da uygulanan testler ise daha eyalete özgüydü. Burada uygulanan testlerde 
“Georgia valisi ölürse yerine kim geçer? Eğer yerine geçen kişi de hayatını kaybederse 
onun yerine kim geçecektir?” ve “ Georgia eyaletindeki ziraatten sorumlu kişi kimdir?” gibi 
sorular mevcuttu. 

Louisiana eyaletinde uygulanan test ise aralarındaki geçilmesi en imkansız olandı. 
Testteki sorular içişleri ya da ülkeler hakkında değil, aksine tamamen katılımcıyı 
yanıltmaya yönelikti. 
 
Aslında sorular oldukça kolay başlıyor. Örneğin ikinci soruda “Bu satırdaki son sözcüğün 
altını çizin” deniliyor. Fakat altıncı sorunun kesin bir cevabı yok gibi görünüyor. “Aşağıda 
yer alan boşluğa içiçe geçmiş üç daire çizin” denilmekte. 
 
Teste yer alan başka bir soruda ise “Burada yazıldığı gibi sağdan sola doğru yazın.” 
Denmektedir. 
 
Üniversite mezunu biri için bile yukarıdaki yönerge kafa karıştırıcıdır. Testi çözmek için 
kısıtlı bir süreye sahip olduğunuzu ve yanlış cevap verme hakkınız olmadığını 
unutmayın. 
 
 

Lousiana okuryazarlık testi: https://allthatsinteresting.com/voting-literacy-

test  

https://allthatsinteresting.com/voting-literacy-test
https://allthatsinteresting.com/voting-literacy-test
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Atölye Günü Oturum 4 Etkinlik 15 

Okuryazarlık Testi Değerlendirmesi 

Süre 5 dakika 

Amaç Katılımcıların okur yazarlık testi hakkındaki düşüncelerini ifade etmesi 

Metot İnteraktif yöntem 

Gerekli 

Malzemeler 

Her katılımcı için kalem, kağıt (küçük), lamine soru kartları (Ek 15) 

 
İçerik 

 
KM testi bitirdikten sonra duygu ve düşünceleri hakkında konuşur. 
 
Süreç: 
KL okuma yazma testi bittikten sonra katılımcılara soru sorarlar:  
 

● KL lamine kartlardaki soruları sırayla sorarlar ve aynı zamanda da panoya asarlar. 
Sorulara bir ya da iki cümle ekleyerek daha anlaşılabilir olması sağlanabilir. 
Katılımcıların soruları olursa daha detaylı açıklanır.  

 
● Her KM cevaplarını kendi kağıdına yazar. 

 
Katılımcılara sorulacak sorular: 
 

- Testi yaparken ve yaptıktan sonra nasıl hissettin? 
- Sizce okuma yazma testi ırkçılıkla ne ilgisi var? 
- Okuryazarlık testini ırkçı olarak sınıflandırır mısınız? 

 
Büyük grupta değerlendirme: 
Grubun kendi düşüncelerini kim paylaşmak ister? (gönüllü) 
 

Atölye Günü Oturum 4 Etkinlik 16 
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Kurumsal ırkçılık 

Süre 5 dakika 

Amaç Katılımcıların devletin teşvik ettiği ırkçılık (kurumsal ırkçılık, yapısal ırkçılık) 
kavramını öğrenmesi  

Metot sunum 

Gerekli 

Malzemeler 

“Devletin teşvik ettiği ırkçılık” teriminin lamine tanımı, terim tanımının 
kopyası. (Ek 16) 

 
İçerik 

 

KM bu testin oy kullanma hakkını kullanmak isteyen Afrikalı Amerikalılara verildiği 

konusunda bilgilendirilir. 

 
Süreç 
 
KL terimi açılar ve gerçek hayattan örnek verirler. 
 
Kurumsal ırkçılık (sistemik ırkçılık olarak da bilinir), sosyal ve politik kurumların 
uygulamasında ifade edilen bir ırkçılık biçimidir. Diğer faktörlerin yanı sıra servet, gelir, 
ceza adaleti, istihdam, barınma, sağlık, siyasi güç ve eğitim ile ilgili eşitsizliklere de 
yansımaktadır. 
"Kurumsal ırkçılık" terimi ilk kez 1967'de Stokely Carmichael ve Charles V. Hamilton 
tarafından Black Power: Liberation of Politics adlı eserde kullanılmıştır. Carmichael ve 
Hamilton, bireysel ırkçılığın açık doğası nedeniyle genellikle tanımlanabilir olsa da, 
kurumsal ırkçılığın "daha az açık, çok daha ince" doğası nedeniyle daha az algılanabilir 
olduğunu belirtmiştir. Kurumsal ırkçılık "toplumda yerleşik ve saygın güçlerden 
kaynaklanır ve böylece [bireysel ırkçılığa] göre daha az kamu kınaması alır" 
 
 
Siyah gettolar tesadüf değil - devlet destekli ırkçılığın ABD şehirlerini nasıl 

şekillendirdiği: 

https://aeon.co/videos/black-ghettos-are-no-accident-how-state-sponsored-racism-

shaped-us-cities  

 

https://aeon.co/videos/black-ghettos-are-no-accident-how-state-sponsored-racism-shaped-us-cities
https://aeon.co/videos/black-ghettos-are-no-accident-how-state-sponsored-racism-shaped-us-cities
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Büyük ABD şehirlerinin çoğunda bulunan çoğunluğu Afro-Amerikan bölgeleri tarih kazası 

değildir. Toplumsal ırkçılık kesinlikle rol oynamasına rağmen, fiili ayrımcılık kentsel 

bölünmenin başlıca suçlusu değildir. ABD tarihçisi Richard Rothstein, The Color of Law 

(2017) kitabından uyarlanan bu animasyonda, onlarca yıl süren kasıtlı ırkçı yerel, eyalet 

ve federal hükümet konut politikalarının mevcut statükoya nasıl yol açtığını yıkıcı bir 

hassasiyetle açıklıyor. Bu tarih bir zamanlar geniş çapta anlaşılsa da, Franklin D 

Roosevelt’in New Deal toplu konut inisiyatiflerindeki kökenleri de dahil olmak üzere bu 

çabaların kapsamı, kalıcı etkileri her zaman mevcut olsa bile unutuldu. Rothstein, bu tarihi 

yeniden canlandırırken, bu politikaların hala Afrikalı-Amerikalı toplulukları etkileme yollarını 

açıklıyor ve nesiller boyu zararlar için bir çözüm sunuyor. Devlet destekli ayrımcılık 

çabalarının başlangıcında anayasaya aykırı olduğunu ve hem mahkemelerde hem de 

ABD'deki konut ayrımcılığının zararlı mirasını kabul eden yeni politikalarla dikkate alınması 

gerektiğini savunuyor. 
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Atölye Günü  Oturum 5 Etkinlik 17 

Otobüste Boykot! 

Süre 30 dakika 

Amaç Katılımcıların ayrımcılık senaryolarında nasıl davranabileceklerini 
görmesi ve olası durumlara karşı cesaretlenmesi 
 

Metot  Rol oyunu, cesaret tiyatrosu (otobüste boykot) 

Gerekli 

Malzemeler 

 Yönlendirme kağıtları (yeşil) 

 
İçerik 

KM kurgulanmış bir ayrımcılık anında nasıl cesur davranabileceklerini uygulayarak 

öğrenirler. 

 

Süreç 

“Ayrımcılığın birçok yöntemle meşrulaştırılmasının kötü sonuçları olabileceğini gördük. 

Bilimsel, kasti olmayan  ve kurumsal ırkçılığı gördük. Şimdi bu konuda ırkçılığa karşı 

neler yapılabileceğine ve geçmişte neler yapıldığına bakalım. ” 

 

Dikkat 

Rol oyununda maruz bırakılanı canlandıracak kişinin hali hazırda travmatik anıları 

bulunmayan biri olduğundan emin olun. Rol yapmak böyle biri için tetikleyici olabilir.  

1.KL: Şimdi, ayrımcı davranışlara karşı ne yapabileceğinizi gösterebileceğiniz bir rol 

oyunu oynayacağız. Kimler okula otobüsle gidiyor?” 

 “Otobüste yaşanan bir anı canlandıracağız. Burada bir kişi 2.KL tarafından zorbalığa 

maruz bırakılacak” 

1.KL: Katılımcılardan maruz bırakılanı, otobüs şöförünü, yolcuları ve gözlemcileri 

canlandırması için birilerini seçer. 

1.KL: "Ayrımcılığa uğrayan kişiyi oynamak için gönüllü olan biri var mı?” 
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1.KL  gözlemcilere, eylem için neyin en iyi seçenek olacağını düşünme görevini verir ve 

ne kadar önemli bir görev üstlendiklerinin özellikle altını çizer. 

KL ve KM toplu taşıma benzeri bir oturma düzeni oluşturmak için sandalyeleri kullanır. 

1.KL rol yapma oyununu alkış şelalesi veya benzeri bir etkinlikle yönlendirir.  

1. Tur: Müdahale edip etmemek katılımcıların isteğine bağlıdır. 

1.KL oyunu uygun bir noktada durdurur, teşekkür eder ve önce maruz bırakılan kişiye, 

ardından yolculara ve son olarak 2.Kolaylaştırıcıya duygusal değerlendirme soruları 

sorar. Cevap verildikten sonra yine 1.KL bu kez maruz bırakılan kişiye, ardından 

gözlemcilere, yolculara ve sonra da 2.Kolaylaştırıcıya içerikle ilgili değerlendirme soruları 

sorar. Beyin fırtınası yapılarak ikinci bir tur için fikirler toplanabilir. Bu ve bir önceki turda 

sergilenen duruma müdahale seçenekleri 2.KL tarafından yeşil kartlara yazılır. 

2. Tur: Yolcular müdahalede bulunur 2.KL yeşil kartlara bu duruma müdahale etme 

seçeneklerini yazar. 

1.KL oyunu uygun bir noktada durdurur, teşekkür eder ve önce maruz bırakılan kişiye, 

ardından yolculara ve son olarak 2.Kolaylaştırıcıya duygusal değerlendirme soruları 

sorar. Cevap verildikten sonra yine 1.KL bu kez maruz bırakılan kişiye, ardından 

gözlemcilere, yolculara ve sonra da 2.Kolaylaştırıcıya içerikle ilgili değerlendirme soruları 

sorar. Beyin fırtınası yapılarak ikinci bir tur için fikirler toplanabilir. Bu ve bir önceki turda 

sergilenen duruma müdahale seçenekleri 2.KL tarafından yeşil kartlara yazılır. 

Olası duygusal değerlendirme soruları 

• "Durumda / rolünüzde nasıl hissettiniz?" 

• "Sana ne yardım etti?" 

• "Rolünüz sizin için kolay mıydı?" 

• "Rol yapma sürecinden ne kadar memnunsunuz?" 

• "Bir müdahale biçimi üzerine düşünmek  ya da nasıl müdahele edeceğinizi seçmek zor 

muydu?" 

Olası değerlendirme soruları 

• 2.Kolaylaştırıcıya karşı cesurca davranmak için ne yaptınız? 

• Maruz bırakılan kişi olarak tam olarak ne isterdiniz? 

• Ne iyi gitti? 

• Ne iyi gitmedi? 

• Hiç cesurca müdahale etmeniz gereken bir durum yaşadınız mı? 

• "Bunun gerçekte de işe yarayacağını düşünüyor musunuz?"  
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Sonuç 

"Bu kadar istekli katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Birkaç müdahale seçeneceğini 

sizlerle paylaşmak isytiyoruz. 

Bu kısımda Amerika Birleşik Devletleri Mississippi' dek i otobüs boykotundan bilgi 

verilebilir. 
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Atölye Günü Oturum 5 Etkinlik 18 

Günlük özet ve değerlendirme: 

Süre 15 dakika 

Amaç Katılımcıların gün içinde ne tartışıldığını, duyulduğunu ve görüldüğünü 
öğrenmesi. Kolaylaştırıcıların katılımcıların o günkü görüş ve 
değerlendirmelerini dinlemesi 

Metot Başparmak yöntemi 

Gerekli 

Malzemeler 

Günlük diyagram, değerlendirme yöntemine bağlı olarak muhtemelen 
günlük atölye programı, A4 kağıt, yönlendirme kartları, lamine semboller 
"bavul", "atık kağıt sepeti",  "soru işareti" 

 

İçerik 

Günlük özet ve değerlendirme: 
• KL günlük grafik, günlük program ve o günkü önemli anların üzerinden geçerek o günü 
özetler. 
• KM atölye günü ile ilgili görüşlerini not eder. 
• KL katılımcılara gün hakkında geri bildirimde bulunur ve veda eder. 
 

Süreç 

Giriş: ‘’Bugün gerçekten çok fazla şey yaptık ve yapılacak tek bir şey kaldı. Sizden gün 

hakkındaki değerlendirmelerinizi istiyoruz. Bu sayede günü özetlemiş de olacağız’’ 
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Beş parmak değerlendirmesi 

1.  Katılımcılar bir A4 kağıdına ellerini koyarak şeklini çizerler. 

 Her parmak farklı bir metafor görevi görür: 

• Serçe parmak: Bana yeterli gelmeyen şey… 

• Yüzük parmağı: Beni tatmin eden şey… 

• Orta parmak: Hoşuma gitmeyen şey… 

• İşaret parmağı: Vermek istediğim öneri... 

• Baş parmak: En hoşuma giden şey... 

2.  1.KL metaforları gösteren bir el resmini katılımcılara gösterir  

3.  Çizilen ve yazı yazılan el resimleri toplanır. 

4.  Eğer zaman kalırsa KM yazdıkları hakkında konuşabilir. 

 

 
 


