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Eğer bir çalıştayla ya da ileri eğitimle ilgileniyorsanız bizi arayın ya da bir e-pos-
ta gönderin. Teklifler ücretsizdir.
“Radikalliğin sihrinden kurtulmak!” projesi Hessen Danışmanlık Merkezi ta-
rafından yürütülmektedir. Bu danışmanlık merkezi, Selefilik'e Karşı önleyici 
Hessen ağının bir parçasıdır. Proje, Hessen İçişleri ve Spor Bakanlığı ile Aile, 
Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlikten sorumlu Federal Bakanlık tarafından “Demok-
rasiyi yaşamak!” programı çerçevesinde finanse edilmektedir.

Radikalliğin
sihrinden 
kurtulmak
Genç insanlarla önleyici 

politik eğitim çalışması

Proje sahibi

Violence Prevention Network, uzun yıllardan beridir başarıyla aşırılık an-
ti-şiddet ve güdümlü suçluları radikallikten caydırma çalışmaları sürdüren 
uzmanların oluşturduğu bir birliktir. Violence Prevention Network ekibi 2001 
yılından beridir başarılı bir şekilde gençlerin ve genç yetişkinlerin işlediği 
ideolojik veya dini güdümlü ağır ve çok ağır şiddet eylemlerinin azaltılması 
alanında çalışmaktadır.

Hedef kitle

Çalıştaylar, 9. sınıf ve üzerindeki öğrenciler veya 14 yaşından büyük katılım-
cılara yöneliktir. İhtiyaca göre mezhepsel heterojen veya homojen gruplarla 
da (ör. din dersinde) çalışılabilir. Zaman kapsamı bakımından ideal olarak 
her biri en az iki saat olmak ve süre olarak olabildiğince birbirini takip etmek 
suretiyle (6-8 hafta arayla) üç ila dört görüşme olmalıdır. Okul bağlamında 
ya derse uydurulup (ör. etik ve politika hakkında ikişer blok ders vb.) ya da 
proje haftalarında işlenebilir.

Modüler sistem prensibine göre olası çalıştaylar

Çalıştay 1  Duyarlılaştırma – Gruba ulaşma

Çalıştay 2  Bilginin genişletilmesi – Duyarlılaştırma

Çalıştay 3  Bilginin genişletilmesi – Konumlanma

Çalıştay 4  Davranış yetkinliği

Kimlik, ideolojiler

Radikal kesim, argüman yapıları, 
istihdam stratejileri

Çoğulcu toplum, din, dinlerarasılık

Dinsel gerekçelendirilmiş radikallikle 
ilişkide davranış stratejileri
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İçerikler

İçerik olarak çalıştayların farklı modülleri birbirlerinin üzerine inşa edilmiştir. 
Her bir çalıştay modülünün ideal tipik sıralaması aşağıdaki gibidir:

Birinci çalıştay; kimlik, ideoloji gibi gruba ulaşmayı sağlayan içeriklerle dolu 
dinsel gerekçelendirilmiş radikalliğe yaklaşmaya hizmet eder. İkinci çalış-
tayda dinsel gerekçelendirilmiş radikalliğe kesime bakışlar atarak aydınlat-
ma, tartışma düzenekleri ve istihdam stratejileri yapılır. İkinci çalıştaydaki 
tecrübeler vasıtasıyla üçüncü çalıştayda toplum, din ve dinlerarasılık üze-
rine sorularla fikir teatisiyle aydınlatma sağlanarak derinleştirilir. Dördüncü 
çalıştay, kapsayıcı bir şekilde dinsel gerekçelendirilmiş radikallikle ilişkide 
davranış stratejilerinin geliştirilmesi ile uğraşmaktadır. Aşağıdaki konu baş-
lıkları işlenebilir:

Dinsel gerekçelendirilmiş radikallik konusuna duyarlılaştırma:

+ Kendi kimliğinin, kökeninin ve kültürünün rolü
+ Çoğulcu bir toplumda yaşam (insan hakları, temel haklar, demokrasi)
+ Diğer din ve dünya görüşleriyle ilişkiler (belirsizlik toleransı)
+ Farklı dinlerin dinsel yaşam uygulamaları ve inanç temelleri (konuya yö-

nelik geziler)
+ Mevcut üç tek tanrılı dinin ortak değerler temeli
+ Toplu birlikteliğin şansı olarak dinlerarasılık

Dinsel gerekçelendirilmiş radikallikle ilişki ve bunun üzerine ay-

dınlatma:

+ İdeolojilerin bağlamı ve onların sirküler argüman yapısı
+ Dinsel gerekçelendirilmiş radikalist gruba bakış (ağırlık merkezi Alman-

ya)
+ İletişim araçlarında radikallerin istihdam edilme teşebbüsleri (sosyal 

medya vb.)
+ Dinsel gerekçelendirilmiş radikallikle ilişkide davranış stratejileri

Modüler sistem prensibine göre çalıştaylar

Önleyici çalışma, ihtiyaca göre şekillenen çalıştaylar formunda tasarlan-
maktadır. Bu, önceden hazırlanmış bir teklifin aynen alınması zorunluluğu 
anlamına gelmez, bilakis kuruluşla beraber bir araştırma görüşmesinde du-
rum ve ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Bu temelde her bir kuruluşun bağlamına 
ayarlanmış bir plan hazırlanır. Kalıcılığı garantilemek ve değişiklik süreçle-
rini devam ettirmek için uzun bir sürece yayılan birçok çalıştay tasarlanır ve 
uygulanır. Aşağıdaki pedagojik amaçlara ulaşmak amacıyla her bir modül, 
modüler sistem prensibine göre seçilir:

1. Dinlerarasılık, kimlik ve dinsel gerekçelendirilmiş radikallik hakkındaki 
bilgi genişletilmelidir.

2. Radikallerin istihdam stratejileri ve grupların damgalaması ile ilgili bir 
duyarlılaşma elde edilmelidir.

3. Çoğulcu bir toplumda (hoşgörü sınırları, ortak değerler temelinin tanın-
ması vb.) konumlanmaya muktedir kılınmalıdır.

4. İletişim yetkinliği ve hoşgörü bilinci gibi yetenekler güçlendirilmelidir.

5. İstihdam denemeleri ve dinsel gerekçelendirilmiş radikallikle ilişkide 
davranış stratejileri geliştirilmelidir. Bu noktada danışma merkezinin 
müdahale ekibi her zaman muhatap alınabilir.

"RADİKALLİĞİN SİHRİNDEN KURTULMAK!" –  

GENÇ İNSANLARLA ÖNLEYİCİ POLİTİK EĞİTİM 

ÇALIŞMASI 

“Radikalliğin sihrinden kurtulmak!” model projesi, dinsel gerekçelendi-
rilmiş radikalliğe önleyici politik eğitim çalışmasıyla karşı koyma ihtiyacına 
bir cevap sunuyor. Amaç; radikalliği ve istihdam stratejilerini aydınlatma ve 
akranların oluşturduğu bir grupta radikalleşmenin işaretleri görüldüğünde 
davranış stratejileri üretmedir. Diğer amaçlar ise cihat fenomeninin sihrin-
den kurtarmak ve gençlerin radikalliğe olan mesafelerini arttırmaktır.

Her bir kuruluşun bütünlüğüne uygun bir dizi tedbir sayesinde gençler istih-
dam çabaları karşısında güçsüz değil eleştirel durmaktadırlar. Arkadaşların 
ve kadın öğretmenlerin fiil ehliyetlerinin sınırları ve olası bir radikalistin sos-
yal çevresi konu edildi ve Hessen Danışmanlık Merkezi'ndeki her zaman 
ulaşılabilir çalışanlara dikkat çekildi. Bu çalışanlarımız, yoğun bir desteğe 
ihtiyaç duyan tanınabilir somut olaylarda acilen aktif olabilmektedirler. 

Önleyici eğitim ve değiştirme süreçlerinin kalıcılığını garanti etmek adına 
gençler için okul ve gençlik yardımı gibi konularda alınan tedbirlerin yanı sıra 
ilgili kurumlarda bu misyonu üstlenen değerlerin ve çalışanların kalitelerinin 
arttırılması amaçlanmaktadır.


