
DEMOKRASİYİ ANLATMAK… 

 

Tema  : Demokrasi ve Demokratikleşme: Halkın Yönetimi, Halkın Katılımı 

Konu  : Demokrasi ve Katılım. 

Amaç  : 1) Demokrasiyi tanımlama, 

    2) Demokrasi ve katılımda kültür faktörünün etkisini fark etme, 

    3) Gücün demokrasi üzerindeki etkisini yorumlama,   

Yöntem  : Grup Çalışması, Rol Oynama. 

Süre  : 60 dk. 

Materyal : Çalışma kağıtları, büyük kartonlar ve kalemler. 

Hazırlık : Her grupta 5-7 kişi olacak şekilde grupları oluşturunuz. Bu grupların her birine en az bir tane 

EK-1 dağıtınız. Gruplardan bu öyküdeki koşulları da dikkate alarak, öyküdeki yerli topluluğa 

“demokrasiyi ve/veya demokratik seçimle lider seçimini” anlatmalarını isteyiniz.  

Anlatımın şekli ile ilgili sınırlamanın olmadığını söyleyiniz. Büyük kartonlara; şekil çizerek, rol 

yaparak, sessiz sinema ile vb. de anlatabilirler.  Anlatım sırasında grup kendi içerisinde rol 

dağılımı yaparak mini bir rol oynama etkinliği yapabilir. 

 

Etkinlik Süreci : Etkinlik sürecinde her bir grubun ekteki öykü ile uyumlu bir anlatım geliştirmesi için 15-20 dk. 

süre veriniz. Gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra sıra ile sunmalarını sağlayınız. Birlikte 

en anlaşılır ve yaratıcı çözümü seçebilirsiniz. Ardından değerlendirme sorularının her birini en 

az iki kişiye sorarak etkinliği tamamlayınız. Değerlendirme sorularına sınıf koşullarına göre 

ekleme – çıkarma yapabilir ya da soruları yeniden düzenleyebilirsiniz. 

 

Değerlendirme :   

1) Demokrasiyi / seçimlere demokratik katılımı anlatmakta zorlandınız mı? Neden? 

2) Demokrasi kavramı kültürle ilgili midir? Her yerde öğretilebilir mi? 

3) Bu toplulukta fiziksel olarak güçlü olan kişileri seçime (oylamaya) ikna etmek mümkün 

mü? 

4) Fiziksel gücün liderlik üzerinde etkili olduğu düşünüldüğünde seçim olsa bile bu toplulukta 

aday olma ve oy kullanma süreçlerinde özgür iradeyi tesis etmek mümkün mü? 

5) Her ne kadar fiziksel güce göre seçim yapılıyor olsa bile; her isteyenin kavgaya 

katılabilmesi seçimlerde eşitlik olduğu anlamına gelebilir mi? 

6) Böyle bir toplulukta/toplumda demokrasi eğitimine nereden başlanmalıdır? 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK-1: 

 

BİR KAZA VE DEMOKRASİYE BİR ADIM… 

 

Bir uçak kazasında uçağınız Amazon Ormanları’na yakın bir yerde su üzerine 

düştü. Bu kazadan sen ve hemen yanında oturan kişi sağ olarak 

kurtuldunuz. Büyük zorluklar yaşamanıza rağmen sahile çıkmayı da 

başardınız. Orman her ne kadar ürkütücü olsa da ormanın içerisine girmeye 

karar verdiniz. Bir süre sonra ilkel yaşamın hüküm sürdüğü bir köye vardınız. 

Önce tereddüt etseniz de aç ve yorgun olduğunuz için köye girmeye karar 

verdiniz. Köyün yerlileri sizi hemen tutsak ettiler. Ancak sizin zararsız 

insanlar olduğunuzu düşündüklerinden olsa gerek birkaç gün sonra sizi 

serbest bıraktılar. Ancak sizinle kurtulan diğer kişiyi bir grup yerli alarak 

başka bir yere götürdü. Bu sırada sen onlarla birlikte yemek yapma, çocuk 

bakımı, yiyecek bulma ve bitki yetiştirme gibi işlerde çalışmaya başladın. Her 

geçen gün etrafındaki bu dost canlısı ve sevecen insanlarla iyi anlaştın. Artık 

sınırlı da olsa onların dilini konuşarak iletişim kurmaya başladın.  

Bugün, topluluğun liderinin av sırasında geçirdiği bir kazada öldüğü ve yeni 

liderin seçimi için yarın sabah arena toplanılması gerektiği ile ilgili duyuruyu 

sana anlattılar. Bu sırada liderin arenadaki dövüşleri kazanarak seçildiğini, 

tüm dövüşleri kazanan en güçlü kişinin yeni lider olacağını öğreniyorsun. 

Birkaç gün önce ise en güçlü aday olan By Efs’in senden hoşlandığını ve 

seninle evlenmek istediğini de söylemişlerdi. Bu bilgi seni topluluk içerisinde 

oldukça popüler hale getirdi. Sen bu dost canlısı yerli halka dövüşerek lider 

seçmek yerine demokrasiyi ve demokratik seçimi anlatmaya karar veriyorsun.  

Acaba bunu nasıl yapmalı? … 

Kapasite Geliştirme Grubu 


