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Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda
ülkemizde büyük bir boşluk bulunmakta. Özel sektöre ya da kişisel kariyere yönelik yayınların ve özel eğitim ve danışmanlık
şirketlerinin varlığı ise zaten kısıtlı kaynaklarla çalışan kuruluşların ve ekonomik olanakları sınırlı olan gençlerin gereksinimine
ne içerik olarak, ne de maddi açıdan yanıt verecek durumda değil.

Bu gereksinimi karşılamak için Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyinin gençlik ile ilgili birimlerinin ortaklığıyla yayımlanan
Eğitim Kılavuzları dizisinden seçme yayınları Türkçeye çevirerek bir ilk adım atmaya ve Türkçe'de daha sonra uyarlanabilecek
bir örnek oluşturmaya karar verdik. Türkiye'de uygulanmasıyla birlikte gençliğe ve sivil toplum örgütlerine belirli bir açılım
getirmeyi başaran ve henüz sayısı sınırlı olsa da önemli bir eğitmen kitlesinin oluşumuna önayak olan Avrupa Birliği Avrupa -
Akdeniz Gençlik Eylem Programı ulusal koordinatörlüğü de bu yayına finansal destek sağladı.

Bu dizi Avrupa'da farklı kültürel, mesleki ve örgütsel yapılardan gelen kişilerin ortak çabasının sonucudur. Sivil toplum örgüt-
lerindeki gençlik eğitmenleri, gençlik liderleri ve profesyonel yazarlar, her bir konu hakkında Avrupa'daki yaklaşımların
çeşitliliğini göz önüne alırken hedef kitlenin gereksinimlerini karşılayacak nitelikli bir yayın hazırlamak için birlikte çalıştılar. 
Bu  yayınlar hedef kitlesi olan gençlere yönelik olsa da genelde bütün sivil toplum kuruluşlarının kullanımına uygundur.  

Elinizdeki kılavuz ilk olarak 2000 yılı içinde yayımlanan ve izleyen yıllarda yenileri eklenecek bir dizinin parçası. Aynı zamanda
Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Avrupa Gençlik Çalışanları Eğitimi için Ortaklık Programının
ürünlerinden birisi. İki kurum arasındaki ortaklık bu kılavuzlar dışında eğitim kursları, "Coyote" dergisi ve dinamik bir internet
sitesi gibi başka işbirliği alanları da yarattı. Ortaklık hakkındaki (yeni yayınlar, eğitim kursu ilanları vb) gelişmeleri izlemek veya
kılavuzların elektronik versiyonlarını sanal ortamda edinmek için Ortaklığın web sayfasını ziyaret edebilirsiniz: www.training-
youth.net Dizinin orijinal adı olan T-Kit hem ‘Training Kit-Eğitim Kılavuzu’ tamlamasının kısaltılmışı, hem de İngilizce okunuşu
ile "bilet" anlamına geliyor; "Spiffy" adı verilen karakter de kapakta yeni fikirleri keşfetmek üzere çıkacağı yolculuğun biletini
elinde tutarken görülüyor.

Dizinin yaratıcılarına göre bu kılavuz gençlik ve sivil toplum örgütlerinin çalışanları ve eğitmenlerine ulaşmak ve onlara
sunacakları eğitimlerde kullanmak üzere kuramsal ve pratik araçlar sunmayı amaçlıyor. Türkçeye çevrilirken bu anlamı koru-
mak için Eğitim Kılavuzu Dizisi ismini kullanmayı uygun gördük.

Dizi kapsamında ilk aşamada 'Kültürlerarası Öğrenme', 'Uluslararası Gönüllü Hizmetleri' ve 'Proje Yönetimi' başlıklı kitleri
Türkçe'de yayımlıyoruz. Bu yayınları aynı zamanda Tarih Vakfının (www.tarihvakfi.org.tr), Avrupa -Akdeniz Gençlik Eylem Pro-
gramının (www.euromed.org.tr) ve Ortaklığın yukarıda adresi belirtilen web sitesinden ücretsiz olarak takip edebilirsiniz.
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Girifl

Kültürleraras› ö¤renmeyle ilgili herhangi bir ya-
y›n haz›rlamak her zaman zor bir u¤rafl olmufl-
tur ve bu e¤itim k›lavuzunun oluflumu da bu
kurala bir istisna oluflturmad›. Konu üzerinde
çal›flma olana¤›, bu iflbirli¤inin kendisi bir kül-
türleraras› süreç oldu¤undan (son sayfada öz-
geçmifllerini bulabilece¤iniz) yazarlar›n tama-
m›n› heyecanland›rd›.

Gençlik çal›flmalar› ve e¤itimleri çerçevesinde
kültürleraras› ö¤renme kuramlar› ve deneyim-
leri hakk›nda kendi görüflünüzü oluflturman›za
yard›mc› olacak bir e¤itim k›lavuzu ortaya ç›-
karmak için farkl› deneyim ve düflüncelerimizi
bir araya getirmeye çal›flt›k.

Haziran 1999’daki ilk toplant›m›zda içeri¤i olufl-
turabildik ve farkl› bölümlerin yaz›lmas› için so-
rumluluklar› paylaflt›k. ‹lk taslaklar hakk›nda
tart›flma ve görüflmelerimizi bir e-posta trafi¤i
ve ayn› y›l›n aral›k ay›ndaki ikinci toplant›m›z-
da tart›fl›lan revizyonlar izledi. Her bir bölüm il-
gili yazar(lar)›n imzas›n› tafl›yor, ancak editoryal
komite üyeleri dahil, projede görev alan herke-
sin yap›c› elefltirilerinden de yararlan›ld›.

De¤inilmesi gereken birkaç nokta var. Bu türden
bir yay›n, izlenebilecek olas› bütün yollar düflü-
nüldü¤ünde, bunlar›n ancak küçük bir bölümü-
nü kapsamay› deneyebilir. ‹çerik listesinde ön-
celikleri belirlemek oldukça zor bir ifl oldu ve
birçok aç›klamay› ve tart›flmay› gerekli k›ld›. Bu
yüzden burada bulacaklar›n›z flunlar olacak:

• Kültürleraras› ö¤renme kavram›na ve bunun
önemine bakman›n baz› yollar›,

• Kültürleraras› ö¤renmenin temellerini anla-
maya yard›mc› olabilece¤ini düflündü¤ümüz
baz› kuramlar›n özetleri,

• Kültürleraras› metodolojileri uygulamaya yö-
nelik ipuçlar›,

• ‹lgili yöntemlerin farkl› türlerinden bir seçim,

• Konuya özgü atölyelerin yürütülmesine yö-
nelik modeller,

• Daha ileri düzeyde çal›flmalar için öneriler,

• Bir de¤erlendirme formu (gelecekteki bask›-
lar için sizin görüflleriniz önemli olacakt›r).

Bu k›lavuz “hepsi farkl›-hepsi eflit”* kampanya-
s› için üretilen “Education Pack” ve “Domino”
gibi yay›nlar›n bir devam› olarak da de¤erlendi-
rilebilir. Bu yay›nlar›n her ikisi de kitap halinde
veya Irkç›l›k ve Hoflgörüsüzlü¤e Karfl› Avrupa
Komisyonu’nun web sayfas›ndan ücretsiz ola-
rak elde edilebilir.

Burada size aç›l›m sa¤layacak düflünceler ve
yararl› yöntemler bulaca¤›n›z› umuyoruz. Bu-
rada bulamayaca¤›n›z bir fley ise k›saltmalar
olacakt›r. Bizce bu k›saltmalar ancak anlamay›
zorlaflt›rarak d›fllay›c› bir etki göstermektedir.

Arne Gillert, Mohamed Haji-Kella, Maria de Je-
sus Cascão Guedes, Aleksandra Raykova, Cla-
udia Schachinger, Mark Taylor.

* All Different-All Equal: Avrupa Konseyince 1990’lar›n
ikinci yar›s›nda ›rkç›l›k, ayr›mc›l›k ve yabanc› düfl-
manl›¤›na karfl› Avrupa çap›nda yürütülen bir kam-
panya (ç.n.)
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1.1.1. Avrupa: Bir çeflitlilik yaklafl›m›

Dünya ekonomi, politika ve tarihinde Avrupa her
zaman önemli bir rol oynam›flt›r. Bugün de Avru-
pa yaln›zca co¤rafii veya politik bir terim de¤il,
ayn› zamanda farkl› Avrupa kurumlar›n›n, içinde
yaflam›n› sürdürenlerin tamam›n›n ve dünyan›n
geri kalan›n›n dile getirdi¤i bir dizi kavram› tem-
sil eder. Bu kavramlar hakk›nda çok say›da fark-
l› alg›lama bulunmas›na karfl›n her birinin birlefl-
ti¤i nokta fludur: Avrupa bizim ortak evimizdir.

Gerçekte Avrupa her zaman uygarl›¤›n evrimi
için oldu¤u kadar devrimler ve, maalesef, dünya
ölçe¤inde savafllar için de itici bir güç olagelmifl-
tir.

Bugün bu “eski k›tan›n” yeni bir yüzü var: Artan
ve de¤iflen bir çeflitlilik; kökleri tarihte yatan bir
çeflitlilik. Sömürgecilik bunun bir parças›. Orta-
ça¤dan yak›n zamanlara kadar (Birleflik Krall›k,
Portekiz, ‹spanya, Fransa gibi) birçok Avrupa ül-
kesi farkl› k›talarda sömürgelere sahipti. 1950’le-
rin sonu ile 1960’larda bu sömürgelerden göç-
men iflçiler Avrupa ülkelerine davet edilmifllerdi.
Bugünlerde ise birçok insan k›talar aras›nda, ba-
zen turist olarak, ço¤unlukla ise kendi iradeleri
d›fl›nda, kendi ülkelerindeki zorlay›c› olaylar ne-
deniyle zorunlu göçmenler olarak yer de¤ifltir-
mekte. Bugün Kuzey Afrika kökenlilerin Frans›z-
larla ya da Hintlilerin ‹ngilizlerle kap› komflusu
olarak yaflamas› oldukça normal. Bir Çinliyi, Ro-
ma kökenliyi ve siyah bir göçmeni veya Balkan-
lar’dan bir s›¤›nmac›y› da ekledi¤imizde resim ta-
mamlanmakta. Bu çeflitlilik yüzy›llar boyunca
Avrupa’y› di¤er k›talarla yak›ndan iliflkilendirmifl-
tir. Bugünkü Avrupa, bir arada yaflayan bu insan-
lar ve kültürlerin oluflturdu¤u zenginlik olmadan
düflünülemez.

On y›l› aflk›n zamand›r So¤uk Savafl sona ermifl
durumda ve Do¤u ve Bat› Avrupa aras›ndaki de-
mir perde eski biçimiyle varl›¤›n› sürdürmemek-
te. Ancak insanlar hâlâ birbirlerini, kap› komflula-
r›n›, ifl arkadafllar›n› tan›m›yor. Ortak gelece¤imiz
için birbirimizi daha yak›ndan tan›maya ve ön-
yarg›lar›m›z ve yan›lsamalar›m›z üzerinde dur-
maya gereksinimimiz var ve buna zorunluyuz.
Kendi kültürünü ve grup de¤erlerini korumak
her insan›n normal bir tepkisidir. Bu yüzden de
dünyan›n geri kalan›na etiketler yap›flt›rmak ko-
layd›r. Ancak bugünün gerçekli¤i çevremizdeki
insanlar›n farkl›l›¤›n›/farkl› kültürlerini kabul et-

sek de etmesek de tek bir toplum içinde birlikte
yaflaman›n yollar›n› bulmam›z gerekti¤ini aç›kça
ortaya koymaktad›r. Aksi takdirde ikilemimiz:

Olmak ya da olmamak

Avrupa’n›n tarihine bakt›¤›m›zda bu farkl›l›klar›
kabul etmenin ve bunlarla birlikte bar›fl içinde
yaflaman›n hiçbir zaman kolay olmad›¤› aç›kça
görülüyor. Ç›karlar ve politika, çat›flmalar› körük-
leyerek politik ve sosyal gücün veya co¤rafi böl-
gelerin yeniden da¤›l›m›n› olas› k›lmak amac›yla
insanlar› etnik, dini ve di¤er farkl›l›klar› temelin-
de bölmektedir.

Bu durum Birinci ve ‹kinci Dünya Savafllar›, So-
¤uk Savafl, Avrupa’daki di¤er kal›c› anlaflmazl›k-
lar (‹rlanda, ‹spanya, K›br›s vb.) ve Balkanlar ve
Kafkaslardaki yeni çat›flmalar için geçerli.

1947 seçim kampanyas› s›ras›nda Britanya’n›n sa-
vafl zaman›ndaki lideri Winston Churchill flu so-
ruyu sormufltu: “fiimdiki Avrupa nedir?” Yan›t›n›
da kendisi vermiflti: “Bir moloz y›¤›n›, ölüler
mahzeni, nefret ve fliddetin sar›p sarmalayabile-
ce¤i bir yer.” Bu kayg›l› görüfl abart›l› da de¤ildi.
‹kinci Dünya Savafl› sonras› Avrupa küller için-
deydi; peki tarihin dersleri bizim için ne kadar
ö¤retici oldu? Churchill’in görüflü neden Avru-
pa’n›n baz› bölgeleri için halen geçerli?

Bu savafllarda milyonlarca insan öldü. Birço¤u
halen ac› çekiyor ve ‹kinci Dünya Savafl› sonra-
s›ndan çok da farkl› olmayan koflullarda yafl›yor.
Di¤erleri öldürülebilecekleri korkusuyla evlerine
geri dönmeye çekiniyor. ‹nsanlar kendi üzücü
deneyimlerinden ö¤renmedikçe, kendilerine ezi-
yet edenlerin kulland›¤› yöntemlerin ayn›lar›n› 
–ço¤unlukla önceki anlaflmazl›¤›n parças› bile ol-
mayan– di¤erleri üzerinde sürdürdükçe bu küre-
sel sorun sürecek.

Bu tür durumlarda, Avrupa yurttafl›, uluslararas›
kurulufllar›n an›nda tepki vermesini ve bütün so-
runlara çözüm getirmesini beklemektedir. Ancak
birçok Avrupa yurttafl›, Avrupa Konseyi ve Avru-
pa Birli¤i aras›ndaki ayr›m›n fark›nda de¤ildir;
fark›nda olanlar›n da çok az› bu kurulufllar›n tari-
hi, politikalar› ve de¤erleri hakk›nda bilgi sahibi-
dir. Bar›flç›l bir Avrupa yaratma yolunda çal›flan
kurumlar olarak Avrupa Konseyi, Avrupa Güven-
lik ve ‹flbirli¤i Örgütü ve Avrupa Birli¤i’ni görü-
yoruz. Bu kurumlar›n tarihi ve de¤erlerine bir
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göz atmak ve sunduklar› olanaklar ve s›n›rlar›
hakk›nda bilgi sahibi olmak da oldukça önemli.
Bu bilgi, bu kurumlar›n ulusal ve yerel düzeyde
farkl› kurumlar› ve örgütleri desteklemek için ge-
lifltirdi¤i araçlar› ve deneyimleri en iyi flekilde
kullanmaya ve aktarmaya da yard›mc› olacakt›r.

‹nsanlar ço¤unlukla kendi sorunlar›n› kendileri-
nin çözmesi için yeterli güce sahip olduklar›n›n
fark›nda de¤ildirler. Ve ço¤u zaman kendi somut
eylemleriyle kendi toplumlar›na daha fazla yar-
d›m edebilirler. Burada özellikle sivil toplum ku-
rulufllar› ve genç insanlara rol düflmektedir.

1.1.2 Avrupa kurumlar›n›n tarihi ve
de¤erleri üzerine birkaç söz

5 May›s 1949’da Londra St. James Saray›’nda Av-
rupa Konseyi’nin tüzü¤ünü oluflturan anlaflma
on ülke taraf›ndan imzaland›: Belçika, Fransa,
Lüksemburg, Hollanda, Birleflik Krall›k, ‹rlanda,
‹talya, Danimarka, Norveç ve ‹sveç.

Bugün (Haziran 2000) Avrupa Konseyi’nin 41
üye ülkesi bulunmaktad›r* ve Konseyin amaçlar›
insan haklar›, ço¤ulcu demokrasi ve hukukun
üstünlü¤ünün korunmas›, Avrupa’n›n kültürel
kimli¤i ve çeflitlili¤i hakk›ndaki duyarl›l›¤›n des-
teklenmesi, Avrupa toplumunun karfl›s›nda bu-
lundu¤u sorunlara çözümler aranmas›, politik,
yasal ve yap›sal desteklerle Avrupa’n›n demokra-
tik istikrar›n›n güçlendirilmesidir.

Bu Avrupa kurumunun bütün k›ta çap›nda çal›fl-
malarda bulundu¤u gerçe¤i Avrupa’n›n ne kadar
yayg›n ve çeflitlilik bar›nd›r›c› karakterde oldu¤u-
nun ve ayn› zamanda günümüzün geniflleyen
Avrupa’s›nda bu kuruluflun politik rolünün ne
kadar önemli oldu¤unun göstergesidir.

1950’de Jean Monnet’nin Avrupa kömür ve çelik
endüstrilerinin birlefltirilmesi program› Fransa D›-
fliflleri Bakan› Robert Schuman taraf›ndan öneril-
di. Schuman Plan› “Art›k gösteriflli sözler zaman›
de¤ildir.” diyordu: “Bar›fl›n gerçek bir flans› olma-
s› için öncelikle bir Avrupa olmal›d›r.” Sonraki se-
ne alt› ülke Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤u’-
na (AKÇT) kat›ld›: Fransa, Almanya, ‹talya,

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg. Britanya’n›n
liderli¤i üstlenmesi bekleniyordu, ancak bu bek-
lenti AKÇT’ye kat›lman›n getirece¤i egemenlik
devri engeline tak›ld›.

1955’te AKÇT’nin alt› üye ülkesinin temsilcileri
daha kapsaml› bir ekonomik birli¤i tart›flmak için
Sicilya’da topland›lar. Sonuç olarak 1957’de Ro-
ma Anlaflmas›’n›n imzalanmas›yla Avrupa Eko-
nomik Toplulu¤u ya da popüler ad›yla Ortak Pa-
zar’›n kuruluflu onaylanm›fl oldu.

Kurucular›n›n –Monnet, Spaak, Schuman ve di-
¤erlerinin– gözünde ise Avrupa Birli¤i’nin uzun
dönemde politik bir birlik olma perspektifi de
bulunmaktayd›. Bugün 15 ülke AB’ye üyedir, 5
aday kat›l›m müzakerelerinde bulunmaktad›r ve
6 aday da müzakerelere davet edilmifltir.**

Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Örgütü (AG‹T) ise
55 kat›l›mc› ülkesi sayesinde Vancouver’dan Vla-
divostok’a uzanan bir co¤rafi bölgeyi içine alan
Avrupa çap›nda bir güvenlik örgütüdür. Birlefl-
mifl Milletler flart›n›n 6. bölümü alt›nda yer alan
bir bölgesel düzenleme olarak AG‹T, bölgede er-
ken uyar›, çat›flma önleme, kriz yönetimi ve ça-
t›flma sonras› rehabilitasyon için ana araç olarak
oluflturulmufltur.

AG‹T, 1975’te Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Kon-
ferans› (AG‹K) ad› alt›nda Do¤u ile Bat› aras›nda
diyalog ve görüflmeler için çok tarafl› bir forum
olarak oluflturuldu. 1990’daki Paras zirvesi
AG‹K’e yeni bir yön verdi. Yeni bir Avrupa için
Paris fiart›’nda AG‹K’in Avrupa’daki tarihi de¤i-
flim ile bafla ç›k›lmas›na katk›da bulunmas› ve so-
¤uk savafl sonras› dönemin yeni sorunlar›na tep-
ki vermesi bekleniyordu. 1994’teki Budapeflte
zirvesinde AG‹K art›k s›radan bir konferans ola-
rak kalamayaca¤›ndan, ad› AG‹T’e çevrildi.

Bugün AG‹T Avrupa’da iflbirli¤i yoluyla güvenli-
¤in korunmas›nda öncü bir rol üstlenmekte. Bu
hedefe ulaflmak için di¤er uluslararas› ve bölge-
sel örgütlerle yak›n iflbirli¤i içinde çal›flarak ve
çok say›da ba¤›ms›z kuruluflla yak›n iliflkiler için-
de çal›flmalar›n› sürdürüyor.

1.1.3 Avrupa’n›n karfl› karfl›ya bulundu¤u
sorunlar

fiu anda Avrupa ekonomik, politik ve co¤rafii ye-
niden yap›lanma sorunlar›yla karfl› karfl›ya. Ancak
en büyük sorun bar›fl›n korunmas› ve istikrar›n
desteklenmesi. Politik sistemler ise bunun için or-
ta ve uzun dönemli stratejiler gelifltirme, farkl› ku-
rulufllara bar›fl içinde bir Avrupa’n›n inflas› yolun-
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Bulgaristan ve Romanya d›fl›nda 10 ülkenin 2004 y›-
l›ndan itibaren tam üye olmalar› beklenmektedir
(ç.n.).



da politikalar›n›n uygulanmas› için iflbirli¤i ola-
naklar› sunma sorunlar›yla karfl› karfl›yad›r.

Son olarak, Avrupa kendisine küresel politika ve
ekonomide sorunlar›n dünya çap›ndaki boyutla-
r›na duyarl›, dünyadaki bütün insanlar›n yarar›na
olan de¤erlerin savunuculu¤unu yapan yap›c› ve
sorumlu bir aktör olarak yeni bir rol tan›mlamak
durumunda. Bunun gibi hedeflere ulafl›lmas› için
farkl› kurumlarca çeflitli araçlar gelifltirilmifltir: Av-
rupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi, farkl› çerçeve
sözleflmeler, birlefltirici programlar, Ortak Pa-
zar’›n kurulmas› için önlemler gibi.

Avrupa kurumlar›n›n çal›flmalar›, bar›flç›l bir Av-
rupa yap›lanmas› yolunda, Do¤u ile Bat› aras›n-
daki uçurumun kapanmas›, az›nl›k gruplar›n›n
kat›l›m›n›n teflvik edilmesi için önemli bir rol oy-

nayan, kültürleraras› bir toplum yap›lanmas›n›
destekleyen de¤erlere dayanmaktad›r. Avru-
pa’n›n yap›lanmas›nda bütün halklar tam olarak
ve eflit düzeyde kat›l›m gösterebilmelidirler. Bu
yüzden, insanlar›n bir arada yaflamay› ö¤renmesi
için yaln›zca Avrupa politikas› düzeyindeki çal›fl-
malar de¤il, ulusal ve yerel düzeyler de ayr› bir
önem tafl›maktad›r.

Bu yay›nda kültürleraras› ö¤renme ile insan hak-
lar›na sayg›, az›nl›k haklar›na sayg›, dayan›flma,
f›rsat eflitli¤i, kat›l›m ve demokrasi aras›ndaki ilifl-
kileri inceleyece¤iz. Bunlar kültürleraras› ö¤ren-
menin de¤erleridir; ancak ayn› zamanda Avrupa
kurumlar›n›n ifade edilmifl de¤erleri, Avrupa ifl-
birli¤i ve bütünleflmesinin temelidir. Bu de¤erler
nas›l ayn› zamanda Avrupa yurttafllar›n›n de¤er-
leri haline getirilebilir?
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Bu zor dönemde kültürel olarak bu kadar çeflitli
ve di¤er k›talarla sürekli olarak ba¤lant›l› olan
Avrupa’n›n flimdiki gerçekli¤ini baz› geliflmeler
belirliyor. Küresel –ve artan ölçüde küreselleflen–
dünya çerçevesinde düflünüldü¤ünde bu gelifl-
melerin kültürleraras› perspektifi özellikle daha
da çok iflin içine katt›¤› görülüyor. Bu geliflmeler
yeni ç›k›fl noktalar›n› zorlayarak Avrupa içinde
ve dünyan›n di¤er bölgeleriyle kültürel diyalog
için önemli katalizörler olabilirler.

Tek Avrupa: Çeflitlili¤in 
bütünleflmesi mi?

Demirperdenin y›k›lmas› sonras›nda Avrupa ül-
keleri yeni bir yak›nlaflma sürecinin içindeler.
Geçmiflin politik, dini ve ekonomik bölünmele-
ri özellikle Do¤u ile Bat› aras›nda farkl› ve ba-
zen de karfl›t geliflmelere yol açm›flt›. Bu dene-
yimler hakk›nda konuflmak, kültürel ve politik
anlay›fl›n s›n›rl›l›¤› yüzünden karmafl›k ve zor
bir u¤raflt›r. Bu çabalar›n kültürel, dini, toplum-
sal, ekonomik ve politik bütün boyutlar›n› ele
almak oldukça zordur. Avrupa’da yak›nlaflma,
farkl› ülkelerin yurttafllar› aras›nda diyalo¤un
gelifltirilmesi, karfl›l›kl› ö¤renme ve zenginleflme
ve son olarak, daha büyük ölçekte, dünyan›n
di¤er bölgeleriyle iliflkilerimizi yeniden tan›mla-
ma için bir flans yaratabilir.

Geçmifl ve gelecekteki (hofl olmayanlar da dahil)
geliflmeler, ideolojik gerilimler ve farkl› deneyim-
ler üzerine aç›k bir diyalog mümkün müdür? Eflit
düzeyde bir bütünleflme için çabalayacak m›y›z?
Korkular›m›z› ve umutlar›m›z› birbirimize anlata-
bilece¤imiz, birbirimizi tan›yabilece¤imiz etkile-
flim alanlar›n› nas›l yaratabiliriz? Yurttafllar olarak
Avrupa’n›n yap›lanmas› için bir diyalo¤a nas›l ka-
t›labiliriz? “Birleflik” bir Avrupa hâlâ farkl›l›klar›n
de¤erli say›ld›¤›, çeflitlili¤in korundu¤u bir Avru-
pa m› olacak? “Birleflik” bir Avrupa, sonunda
dünyan›n tüm köflelerinden kültürlere karfl› aç›k
bir Avrupa olacak m›d›r?

Küreselleflme: Birleflmifl mi, 
tekleflmifl mi?

Ekonomik düzeyde artan küreselleflme insan
yaflam›n›n kiflisel, toplumsal ve kültürel bütün
alanlar›nda de¤iflikliklere yol aç›yor. Bireysel
sorumlulu¤un ayn› anda hem artt›¤›n›, hem de
yok oldu¤unu gözleyebiliyoruz. Zengin ile

yoksul aras›ndaki uçurum büyüyor, ancak bir-
birleri üzerindeki etkileri daha az görünür hale
geliyor. New York’taki bir borsac› Kuala Lum-
pur’daki bir çocu¤un yaflam› hakk›nda bilme-
den karar verebiliyor, ancak tersi mümkün ol-
muyor. Nedenleri bulmak daha zor hale
geliyor. Dünyan›n Dünya Futbol Kupas› gibi or-
tak kültürel etkinliklerle ilgilenerek birbirine
yak›ndan ba¤lant›l› hale geldi¤i görülüyor. Za-
man ve mekân önemini yitiriyor. Artan iletiflim
teknolojisi bizi birbirimize daha da yak›nlaflt›r›-
yor, bilgimizi art›r›yor; ancak ayn› etkiyi bu iki-
sini bütünlefltirme becerimiz için gösterdi¤ini
söyleyemeyiz. Bu karmafl›k dinamiklerle bafla
ç›kma yollar›m›z farkl› sonuçlara yol aç›yor.

Daha fazla medya eriflimi daha fazla dayan›fl-
maya yol açacak m›? ‹nternet ile birbirine ba¤-
l› bir dünya demokrasi ve insan haklar›n› des-
tekleyecek mi? Daha fazla duyarl›l›k tarihi
de¤ifltirebilir mi? Bütün bu bilgiden gerçek et-
kileflimler ve yeni çözümler için yeni ç›k›fl
noktalar› olarak kullanmak için yararlanabile-
cek miyiz? Yak›n gelece¤in kültürel de¤erleri
Coca Cola, uydu TV’ler ve McDonald’s m›? Kü-
reselleflmifl bir dünya da ço¤ulculu¤u ve kültü-
rel yollar›n bir arada yaflamas›n› destekleme-
nin ön koflullar› nelerdir? Herkes için de¤erli
bir yer içeren onurlu bir yaflam sunan bir
“dünya toplumu” oluflturma flans›m›z var m›?
Ekonomiyi ve a¤lar› kimler kullan›yor? Zaman
ve mekân alg›lamas›ndaki de¤iflim kültürü de
de¤ifltiriyor mu?

Yeni toplumlar: Çokkültürlü mü, 
kültürleraras› m›?

Bugünlerde farkl› kültürel altyap›lardan insan-
lar ço¤unlukla ayn› toplumda yafl›yor. Bir yan-
da daha fazla bilgi ve hareketlilik, di¤er yanda
ise adil olmayan politik ve ekonomik flartlar,
ülkeler aras›ndaki göç ak›fl›na katk›da bulunu-
yor. Yine de, di¤er k›talar› göz önüne ald›¤›-
m›zda Avrupa’ya olan göç say›ca oldukça az.
S›n›rlar› bir yandan kald›r›rken di¤er yandan
daha fazla güçlendiriyoruz (örne¤in, bu Schen-
gen Antlaflmas› için söylenmektedir). “Daha
fazla yabanc›ya yer yok” bir politika haline ge-
liyor. “‹yi” ve “kötü” yabanc›lar, göç için “ge-
çerli” ve “geçerli olmayan” nedenler aras›nda
ayr›mlar yapmaya bafll›yoruz. Toplumlar›m›z›n
ço¤u banliyölerdeki gettolar, ayr›flma, ›rkç›l›k
ve d›fllanma ile bafla ç›kmak için yeni –ya da o
kadar da yeni olmayan– yollar gelifltiriyorlar.
Birlikte yaflaman›n yeni biçimleri tart›fl›l›yor.
Çokkültürlü bir toplumda farkl› kültürlerden
insanlar›n basitçe yan yana yaflay›p yaflayama-

1.2. Yeni ç›k›fl noktalar›
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yacaklar› ya da yo¤un etkileflimli ve bütün so-
nuçlar›yla birlikte kültürleraras› bir toplumun
mümkün olup olmad›¤› sorular›na yan›tlar bul-
maya çal›fl›yoruz.

Kültürel farkl›l›¤›n etkilefliminin bizim üzerimiz-
deki kiflisel etkisi nedir? Çevremizdeki gündelik
çeflitlilikle bafla ç›kabilecek miyiz? Bu farkl›l›klara
yönelik bir anlay›fl gelifltirebilir miyiz? Mahalleler,
kentler ve ülkeler içinde bir arada yaflaman›n ço-
¤ulcu flekillerini gelifltirebilecek miyiz? Farkl› kül-
türler merak, karfl›l›kl› kabul ve sayg› temelinde
bir arada var olabilir mi? Buna ulaflmak için han-
gi süreçler gerekli olacak? Ne tür zorluklarla kar-
fl›lafl›lacakt›r?

Kimlikler: Milliyetçi yurttafl m›, küresel
yurttafl m›?

Bu ço¤ulcu ve çokkültürlü yeni toplumlarda be-
lirsizlik de ortaya ç›k›yor. Geleneksel kültürel
referans noktalar› yok oluyor; artan çeflitlilik kim-
li¤imiz dedi¤imiz fleye bir tehdit olarak alg›lana-
biliyor. Ulus, bölge, dini aidiyet, politik ideoloji,
meslek, aile gibi ana bileflenler ve referanslar h›z-
la de¤ifliyor veya anlam›n› yitiriyor. Geleneksel
aidiyet modelleri yeni kültürel anlat›mlar olufltur-
mak için ayr›fl›yor ve yeniden bir araya geliyor.
Sonuç olarak, yeniden, giderek daha fazla birey-
sel temellere dayanan yeni referanslar arayan
“göçebelere” dönüyoruz. Tarikatlar gibi ideolojik
olarak kapal› gruplar büyüyor, milliyetçilik canla-
n›yor, sorumluluk “güçlü liderlere” devrediliyor.
Ekonomik belirsizlik, artan toplumsal adaletsizlik
ve kutuplaflma güvenli¤i tehdit ediyor. Belirsiz
sonuçlara yol açabilecek bir küresel anlay›fl, s›k-
ça özel ve aç›kça tan›mlanm›fl bir gruba ait olma
e¤ilimiyle çelifliyor.

De¤iflen bu dünyada kimli¤imizi ne yoluyla ta-
n›mlayaca¤›z? Ne tür referans ve yol göstericiler
bulabilece¤iz? Kimlik anlay›fl› nas›l bir yön ala-
cak? Yaflamlar›m›z için di¤erleriyle sürekli diya-
log ve de¤iflim içinde, aç›k bir kavram gelifltirebi-
lecek miyiz? Kültürel referanslar›m›za yeniden
güven duyarken ayn› zamanda Avrupa yurttaflla-
r› olarak küresel bir sorumluluk ve dünyaya aidi-
yet duymak mümkün olacak m›?

Güç: Az›nl›klar ve ço¤unluklar

Farkl›l›klar›m›z› korudu¤umuz çeflitlilik içindeki
bir dünya da güç sorunu büyük bir rol oynar. Da-
ha güçlü ya da zay›f bir gruba ait olma, kültürel
birikimimizin bir ço¤unlu¤a ya da az›nl›¤a ait ol-
mas› farkl›l›k yarat›r. Buna uygun olarak yeni an-
laflmazl›klar oluflur ya da eskileri yeniden alevle-

nir; dini veya etnik kimlik, ülkeler ve bölgeler
aras›nda oldu¤u gibi, savafl ve fliddetin korkutu-
cu nedenleri olur. “Uygarl›klar›n çat›flmas›”, “kül-
türler savafl›” ilan edilir. Eflit düzeyde çeflitlili¤e
sayg› duyulmad›¤›, ço¤unluklar az›nl›klar üzerin-
de güç kulland›klar› için geçmiflte çok ac›ya yol
aç›lm›fl, insan haklar› sürekli olarak ihlal edilmifl-
tir. Bugün ise az›nl›klar›n “haklar›n›” “korumaya”
çal›fl›yoruz.

Bu haklar normal olarak alg›lanacak, kültürel çe-
flitlili¤in tan›nmas› bizi bar›flç› ve zenginlefltirici
bir bir arada yaflama anlay›fl›na götürecek mi?
Kendimizi birbirimizi incitmeden ve tehdit etme-
den farkl›l›klar›m›zla karfl› karfl›ya gelebilir bula-
cak m›y›z? Dünyan›n kültürel ifadelerin bütünü
için yeteri kadar büyük oldu¤unu anlayabilecek
miyiz? Ortak bir insan haklar› tan›m› üzerine
tart›flabilecek miyiz? Son olarak, Avrupa di¤er
k›talarla tarih boyunca ve günümüzdeki iliflki-
lerinden veya çeflitlili¤e karfl› hoflgörüsüzlük
nedeniyle akan kandan dersler ç›karabilecek mi?

Bütün bu k›sa yorumlar ve sorular, bu birkaç sa-
t›r›n ötesinde bir karmafl›kl›k yaratarak ortak bir
karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k çerçevesi içinde de¤erlendiri-
lebilir. Politika kültür ile, kültür ekonomiyle iç 
içe geçebilir. Bütün bu konular her birimiz için
sorulara yol açar ve belki bu sorular›n yan›t› her
zaman bulunamaz.

Avrupa’ya, yaflamak istedi¤imiz dünyaya nas›l
katk›da bulunabiliriz?

Olas› bir katk› olarak kültürleraras›
ö¤renme

E¤ilimler üzerine burada sunulan görüfller de, or-
taya ç›kan sorular da tarafs›z de¤ildir; Avrupa ku-
rumlar›n›n savundu¤u ve amaçlad›¤› de¤erlere
dayal›d›r ve bizim –birbiriyle etkileflim halindeki
tekil bireyler olarak– ayn› zamanda toplumda
birlikte yaflayan yurttafllar oldu¤umuz gerçe¤ine
dayand›¤›ndan politik bir görüflü yans›tmaktad›r.
Bu yüzden toplumlar›m›z›n içinde bulundu¤u
durumla ilgili olarak ortak sorumluluklar›m›z bu-
lunmaktad›r.

Bar›fl›n eksikli¤i savafl anlam›na gelir. Savafl›n
yoklu¤u kendili¤inden bar›fl anlam›na m› gelir?
Bar›fl› nas›l tan›mlar›z? Yaln›zca “beni incitme,
ben de seni incitmeyeyim” yaklafl›m› m›d›r? Veya
daha fazlas›na m› gereksinim duyuyoruz, birlikte
yaflamak üzerine baflka bir görüflümüz var m›?
Günümüz dünyas›n›n karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n›n her
birimizi etkiledi¤i ve içerdi¤ini kabul ediyorsak,
belki birlikte yaflaman›n yeni yollar›n› aramak,

13

1

E¤itim K›lavuzu

KÜLTÜRLERARASI
Ö⁄RENME



ötekini bütün farkl›l›¤›yla sayg› duyulacak kifli
olarak anlamak zorunda kalabiliriz.

Kültürleraras› ö¤renme günümüz dünyas›n›n kar-
mafl›kl›¤›n› di¤erlerini ve kendimizi daha iyi anla-
yarak de¤erlendirme çabam›z›n bir arac› olabilir.
Dahas›, yeni bir topluma aç›lan kap›lar›n anahtar-
lar›ndan olabilir. “Kültürleraras› ö¤renme” bugü-
nün gerçekliklerinin yaratt›¤› sorunlar› daha iyi
ele almam›z› sa¤layabilir; kültürleraras› ö¤renme-
yi hem günümüz geliflmeleriyle kiflisel olarak ba-
fla ç›kabilmek, hem de toplumda olumlu ve yap›-
c› bir etki b›rakabilecek de¤iflim potansiyelini
yönlendirebilmek için güçlendirme olarak göre-
biliriz. “Kültürleraras› ö¤renme kapasitemize” flu
anda her zaman oldu¤undan fazla gereksinme-
miz var.

Bu ba¤lamda, kültürleraras› ö¤renme, toplumsal
sonuçlara yol açabilecek kiflisel bir geliflme süre-
cidir. Her zaman bizi neden bu iflle u¤raflmak is-
tedi¤imiz, hangi görüfllere sahip oldu¤umuz ve
bu yolla nereye ulaflmak istedi¤imiz hakk›nda
düflünmeye iter. Kiflisel bir kazan›m ya da ulusla-
raras› bir ortamda çal›flan birkaç kifli için bir lüks
olarak de¤il, toplumlar›m›zda nas›l bir arada ya-
flayabilece¤imizle ilgilidir.

Kültürleraras› ö¤renme –ve bu yay›n–, umar›z,
burada sunulan sorulara en az›ndan baz› yan›tlar
bulma çabas›na katk›da bulunabilir; karfl› karfl›ya
olunan sorunlar› ele almaya yard›mc› olabilir; si-
zi baflka bir toplum düfllemeye ça¤›rabilir ve
özellikle yeni sorular getirebilir.
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Genç insanlar deneyimleri genelde yo¤un olarak
yaflarlar ve her tür de¤iflime aç›kt›rlar. Ço¤unluk-
la ekonomik ve sosyal olarak ba¤›ml› ve karfl›
karfl›ya bulunduklar› flartlara duyarl›d›rlar. Gelifl-
meler karfl›s›nda ilk kaybeden ya da ilk kazanan-
lard›r. Almanya’daki artan iflsizli¤e veya Rus-
ya’daki ekonomik mucizelere/felaketlere bak›n;
gençlik olumlu ya da olumsuz olarak her zaman
an›nda etkilenir.

Genç insanlar küresel kültürü kot pantolonlar ya
da tekno partileriyle yaflayan kesimdir, Berlin du-
var›na ilk t›rmananlar da onlar olmufltur. Yurtd›-
fl›nda e¤itim görür veya göçerler; s›n›rlar› yasal
olarak geçerli pasaportlarla ya da yasad›fl› yollar-
dan küçük teknelerde macera dolu bir yolcu-
lukla geçenler de onlard›r. Sonuç olarak, genç
insanlar kültürleraras› ö¤renme süreçlerine, bir-
biriyle iletiflime geçmeye ve çeflitlili¤i keflfetme-
ye en aç›k olanlard›r.

Ancak farkl› genç insanlar›n farkl› koflullar alt›n-
da yaflama biçimleri, zengin, ancak zor kültürle-
raras› ö¤renme süreçleri için her zaman uygun
çerçeveyi sa¤lamaz. Kültürleraras› ö¤renme ve
gençlik çal›flmalar›ndan söz etti¤imizde karmafl›k
ve çeflitli altyap›lardan gelen gençleri göz önüne
almak durumunday›zd›r ve bu da çeliflik görüne-
bilecek durumlarla karfl› karfl›ya gelmemiz anla-
m›na gelir.

Afla¤›da gençlik çal›flmalar›m›zdaki deneyimleri-
mize dayanan baz› genel e¤ilimleri ve sosyolojik
ve gençli¤e yönelik araflt›rmalar›n sonuçlar›n› su-
nuyoruz. Ancak bunlar›n yaln›zca çerçeveler ol-
du¤unu ve herkese uymayabilece¤ini de hat›rlat-
mak gerekir. Bir yandan toplumda genç insan›n
u¤raflmak durumunda kald›¤› farkl› geliflmeleri,
di¤er yandan bunlar›n kültürleraras› ö¤renmenin
(sonraki bölümlerde kültürleraras› ö¤renmenin
kuramlar› ve e¤itsel ilkeleri üzerinde durulurken
ayr›nt›s›yla ifllenecek ve anlafl›lacak) ana unsurla-
r›yla nas›l ba¤lant›land›r›labilece¤i ve ço¤unlukla
çeliflece¤ini göstermektedir.

• Ça¤dafl kültür artan h›za, güçlü duygulara ve
çabuk sonuçlara vurgu yaparak dünyay› sürek-
lili¤i olmayan bir yo¤un olaylar dizisi olarak su-
nar. Bu duygusal afl›r› doz durumu ak›lc› aç›kla-

malar gereksinimiyle ters düfler. Kültürleraras›
ö¤renme ise kopmalarla dolu, sürekli ve yavafl
bir ö¤renme sürecidir. Hem akl› ve duygular›,
hem de bunlar›n yaflamla ba¤lant›s›n› içerir.

• Genç insanlar›n ald›¤› e¤itimin ço¤u yan›tlara
vurgu yapar ve haz›r kavramlar ile basit aç›kla-
ma modelleri sunar. Medya ve reklamlar basit-
lefltirmeleri kullan›r ve haz›r yarg›lar› pekifltirir.
Kültürleraras› ö¤renme ise çeflitlilik ve farkl›l›k,
ço¤ulculuk, karmafl›kl›k ve aç›k sorular, tepki
verme ve de¤iflim üzerinedir.

• Gençli¤e bir tüketici olarak davran›ld›¤›nda,
maddi bireysel arzular›n tatmini ço¤unlukla ön
plana ç›kar›l›r. Çok özel bir özgürlük türü öne
ç›kar›l›r: “En sa¤lam›n yaflam›n› sürdürmesi.”
Mesleki ve ekonomik güvence eksikli¤i reka-
beti güçlendirir. Kültürleraras› ö¤renme ise sen
ve ben, iliflkiler ve dayan›flma ve di¤erini cid-
diye alma hakk›ndad›r.

• Genç, eriflkinlik süresince daha az referans
noktas› bulur; yaflam deneyimleri ve gerçekli-
¤in alg›lan›fl› daha fazla parçalanm›flt›r. ‹nsan-
lar uyum ve istikrar ister. Kültürleraras› ö¤ren-
me ise kiflisel kimli¤in biçimlenmesi ve
farkl›laflmas›, anlam›n de¤iflimi, gerilimleri ve
çeliflkileri kabul etme üzerinedir.

• Toplum genç insana az say›da örnek sunar ve
çeflitlili¤in ifadesi ve desteklenmesi, farkl› olma
veya davranma hakk›nda ›srar etmesi, bask›
yerine eflit koflullar› ö¤renmesi için s›n›rl› bir
mekân sa¤lar. Kültürleraras› ö¤renme ise özel-
likle farkl›l›k, çeflitli yaflam çerçeveleri ve kül-
türel görelilik üzerinedir.

• Gençlik kamu yaflam› söz konusu oldu¤unda
kendini güçsüz hisseder. Günümüzün karma-
fl›k gerçeklik a¤›nda politik sorumluluklar› ve
kiflisel kat›l›m olanaklar›n› belirlemek güçtür.
Kültürleraras› ö¤renme ise demokrasi ve yurt-
tafll›k üzerinedir; bask›, d›fllanma ve bunlar›
destekleyen mekanizmalara karfl› tav›r almay›
öngörür.

• Politik ve kamusal tart›flmalar olgular› basitlefl-
tirme e¤ilimi gösterir ve ender olarak nedenle-
ri araflt›r›rlar. Genç insanlara aktar›lan tarihsel
bellek k›sa ve tek yanl›d›r. Her iki etken de
genç insanlar› karmafl›k gerçekli¤e haz›rlaya-
maz. Kültürleraras› ö¤renme ise bellekle u¤rafl-
ma, an›msama ve yeni bir gelecek için an›lar›
aflma üzerinedir. Avrupa ba¤lam›nda kültürle-
raras› ö¤renme ise ayn› zamanda Do¤u ile Ba-
t›’n›n iliflkisi üzerine sa¤lam bir anlay›fl ve ortak
ve farkl› tarihimiz üzerine gerçek bir diyalo¤a
girmeye haz›r olmak üzerinedir.

Çok daha fazlas› söylenebilir. Sunulan e¤ilimler
farkl› ülkeler ve toplumsal gerçeklikler için farkl›
görünebilir veya duyumsanabilir; tam da de¤iller-

1.3. Gençlik ve 
kültürleraras›
ö¤renme: sorunlar
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dir, özgün de. Yine de bizi toplumlar›m›z›n duru-
mu ve kültürleraras› ö¤renmenin bu durumla,
özellikle genç insanlar›n gözünde nas›l ba¤lant›-
land›r›labilece¤i hakk›nda düflünmeye yönlendi-
rirler.

Genç insanlarla kültürleraras› ö¤renme süreçleri,
onlar›n gerçekliklerine dayal› olmal›d›r. Planlan-
m›fl bir kültürleraras› ö¤renme program› bu yüz-

den karfl›t e¤ilimlerle bafla ç›kmak ve onlar› bü-
tünlefltirmek durumundad›r. Aç›kça tart›fl›ld›kla-
r›nda dürüst bir kültürleraras› diyalog için yeni
ç›k›fl noktalar› potansiyeli sunabilirler.

Günümüzün koflullar bütünü, genç insanlar, Av-
rupa ve kültürleraras› ö¤renme için oldukça so-
runludur. Ancak bunun üzerinde çal›flmay›
önemli k›lan tam da bu durumdur.
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Kültürleraras› ö¤renme kavramlar› hakk›nda yaz-
man›n kendisi bafll› bafl›na kültürleraras› bir de-
neyimdir. Bu tek terimin, “kültürleraras› ö¤ren-
menin” arkas›nda yer alan farkl› düflünceler
bunlar› gelifltiren kifliliklerin de tarihi taraf›ndan
belirlenir.

Bu farkl› düflünceler aras›ndan bir seçim yapmak
ve bunlar›n üzerine yorumlarda bulunmak da,
bir olas›l›k, kültürleraras› ö¤renmenin kendisini
de¤il, yazar(lar)›n kendi tarih ve tercihlerini ser-
gileyecektir. 

Sonuç olarak, bu bölüm kültürleraras› ö¤ren-
meyle ilgili baz› “do¤rular›” ortaya koyma iddi-
as›nda de¤il; sadece kültürleraras› ö¤renmeyle
iliflkilendirilmifl baz› farkl› kuram ve kavramlar›n
–kaç›n›lmaz olarak yanl›– özetlerini sunmay›
amaçl›yor.

Burada sunulanlar› da içerecek flekilde ço¤u ku-
ram için oldu¤u gibi, aç›klamalarda baz› hofl söz-
ler ve kal›plar kullan›l›yor. Özellikle bu kal›plar›
kullanan kuramlar› seçmeye özen gösterdik; bu-
nun amac› ise sizleri korkutmak de¤il, bu terim-
lere al›flman›z› sa¤lamak.

Bu kuramlar kültürleraras› ö¤renme üzerine ko-
nuflulurken s›kça kullan›lmaktad›r ve pratik ola-
rak sizin ço¤u zaman yapt›klar›n›z›n köklerinde
yatmaktad›r.

“Kültürleraras› ö¤renme” terimi farkl› düzey-
lerde anlafl›labilir. Sözcük anlam›na göre “kül-
türleraras› ö¤renme”, farkl› kültürlerin etkilefli-
mi ile ba¤lant›l› bilgi, tutum ve davran›fllar›n
edinilmesine yönelik bireysel bir sürece de¤i-
nir.

Ancak, ço¤unlukla, kültürleraras› ö¤renme farkl›
çevrelerden insanlar›n bar›fl içinde bir arada nas›l
yaflad›klar›n› veya böyle bir toplumun oluflturul-
mas› için gereken süreçleri içeren daha genifl bir
çerçevede görülür.

Sonuç olarak, bu çerçevede “ö¤renme” de yal-
n›zca bireysel düzeyde alg›lanmakla kalmaz, bu
sürecin “kültürleraras›” topluma yönelik aç›k uç-
lu karakterine vurgu yapar. 

“Kültürleraras› ö¤renme” terimi burada çeflitli
bileflenlerine ve alg›lan›fllar›na göre incelene-
cektir.

“Ö¤renme” nedir?

Sözlük anlam› olarak ö¤renme, Oxford Advan-
ced Learner’s of Current English Dictionary’de
“bilgi veya becerilerin, çal›flma, pratik yapma
veya ö¤retilme yoluyla kazan›lmas›” olarak ta-
n›mlanm›flt›r.* Bu en genel tan›mdan bafllayarak
çeflitli tart›flma konular› belirlenebilir.

Farkl› düzeylerde ö¤renme

Ö¤renme farkl›, ancak birbiriyle ba¤lant›l› üç
düzeyde gerçekleflir: biliflsel, duygusal ve dav-
ran›flsal düzeyde.

Biliflsel [cognitive] ö¤renme bilgi ve inançla-
r›n edinilmesidir: 3 art› 3’ün 6 oldu¤unu, dün-
yan›n yuvarlak bir flekle sahip oldu¤unu veya
Avrupa Konseyine 44 ülkenin üye oldu¤unu
bilmek gibi.

Duygusal ö¤renme, anlafl›lmas› daha güç bir
kavramd›r. Geriye dönüp duygular›n›z› ifade et-
meyi nas›l ö¤rendi¤inizi ya da bu duygular›n za-
manla nas›l de¤iflti¤ini belki hat›rlayabilirsiniz. Si-
zi yirmi y›l önce korkutanlar art›k ayn› sonuca
yol açm›yor, daha önce hofllanmad›¤›n›z insanlar
flu an en iyi arkadafllar›n›z haline gelmifl olabilir.

Davran›flsal ö¤renme ise ö¤renmenin görü-
nür boyutudur: tahtaya bir çiviyi düzgün olarak
çakabilmek, kalemle yazabilmek, çubuklarla
yemek yiyebilmek veya birilerini “do¤ru flekil-
de” karfl›lamak gibi.

Gerçek bir ö¤renme her üç düzeyi içerir. E¤er çu-
buklarla yemek istiyorsan›z çubuklar› nas›l tutaca-
¤›n›z› bilmeniz ve do¤ru hareketleri ö¤renmeniz
gerekir. Ancak e¤er çubuklarla yemek yemekten
hofllanmazsan›z –ya da bunda bir yarar görmez-
seniz– her ikisinin de kal›c›l›¤› olmayacakt›r.

Yap›land›r›l(ma)m›fl bir süreç olarak
ö¤renme
Ö¤renme kazara meydana gelebilece¤i gibi
planl› bir sürecin sonucu da oluflabilir. Geriye
bakt›¤›m›zda ö¤renme amaçl› olmayan dene-

2. Kültürleraras› ö¤renme kavramlar›

Arne

Gillert
2.1 Girifl                                     2.2 Ö¤renmeye bir bak›fl

* Ali Püsküllüo¤lu’nun Türkçe sözlü¤üne göre (Ali
Püsküllüo¤lu, Türkçe Sözlük, Yap› Kredi Yay›nlar›,
‹stanbul, 1995) ise ö¤renme, “Belli durumlar ve so-
runlar karfl›s›nda tepki ve davran›fl oluflturma, ge-
rekti¤inde bunlar› de¤ifltirip yenilerini edinebilme
yetene¤i.” olarak tan›mlanm›flt›r. (ç.n.) 
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yimlerimizden de çok fley ö¤renmifl oldu¤umu-
zun fark›na varabiliriz. Di¤er yandan, ço¤u za-
man ö¤renme bir tür yap›sal ya da en az›ndan
istek sonucu, bir süreci içerir. Kendi iste¤imizle
bir tepki vermezsek rastlant›sal deneyimleri-
mizden de ö¤renmeyiz. 

Hem formal, hem de formal olmayan e¤itim
sistemleri, ö¤renmeyi kolaylaflt›rmak için yap›-
sal süreçleri kullan›rlar. Kültürleraras› ö¤renme-
nin bir grup ortam›nda en iyi nas›l uygulanaca-
¤›n› düflünmek üzere bu k›lavuzu elinize
ald›¤›n›z an, büyük olas›l›kla yaln›zca rastlant›-
sal de¤il, daha çok yap›sal bir ö¤renmeyle ilgili-
sinizdir. E¤itim kurslar›, seminerler, grup toplan-
t›lar›, atölye çal›flmalar›, de¤iflimler vb. süreçler
yap›sal kültürleraras› ö¤renme süreçleridir.

Ö¤renmede roller
Ö¤renme ayn› zamanda rollerle ilgilidir. Ço¤u
çocuk, erken yap›sal ö¤renme deneyimi olarak,
rol da¤›l›m›n›n ö¤retmen-ö¤renci iliflkisi içinde
kuruldu¤u okul ortam›n› paylafl›rlar. Buna kar-
fl›n, formal olmayan e¤itimle ilgili insanlar›n ço-
¤u için ö¤renmenin en etkin olarak insanlar›n
birbiriyle etkileflim içinde ö¤rendi¤i çift yönlü
bir süreç olabildi¤i ortamlarda gerçekleflebilece-
¤i aç›kt›r. Gerçekte, sürekli ö¤reniriz, ancak ço-
¤u insan kendisini ö¤renici olarak de¤erlendir-
mez ve ço¤unlukla bilinçsizce ö¤retmen rolünü
tercih eder. Karfl›l›kl› ö¤renme için aç›kl›¤›n ya-
rat›lmas› formal olmayan e¤itimle ilgili herkesin
yeni bir grupla çal›flmaya bafllad›¤›nda karfl›lafl-
t›¤› zorluklardan birisidir ve kiflisel olarak, ba-
zen formal e¤itim içindekilerin de s›n›fllarda bu-
nu bir problem olarak alg›lamalar›n› dilerim.

Ö¤renme yöntemleri
Ö¤renmeyi yap›sal bir süreç olarak düflünürsek
bu süreç içinde ö¤renme yöntemlerine bakmak
da bir Fikir verebilir. Araflt›rmac›lar birçok kez ki-
flilerin en iyi –bilme, duyumsama ve eyleme du-
rumlar› sonras›nda– kendi deneyimlerinden ö¤-
rendiklerini kan›tlam›fllard›r. Ö¤renmeye bir yer
açmak istiyorsak her üç düzeyde deneyim ve tep-
ki vermeye yol açan yöntemler sunmal›y›z. Bu
k›lavuzda kültürleraras› ö¤renme için önerilen
yöntem ve metodolojilere bakman›z› öneririz.

2.3 Kültür nedir? 
Kültürleraras› nedir?

“Kültürleraras› ö¤renme” ile ba¤lant›l› olarak
üzerinde duraca¤›m›z ikinci terim ise kültür.
Kültürleraras› ö¤renme ile ilgili bütün düflünce-

ler, kültür üzerine aç›k ya da kapal› düflünceler
üzerine kurulur. Hepsinin ortak noktas› kültürü
insanlar›n oluflturdu¤u bir olgu olarak alg›lama-
lar›d›r. Kültür, insanlar›n günlük yaflamlar›nda
kulland›¤› bir tür “yaz›l›m” olarak nitelendirile-
bilir; tan›mlarda ortak olan yan, insanlar›n tafl›-
d›klar› temel varsay›mlar, de¤erler ve normlar-
d›r. Kültür kavramlar› hakk›nda birçok kuramsal
ve pratik tart›flma ve yarg› bulunmaktad›r.

Kültür, mutlaka bir grup insan ile mi ba¤lant›l›-
d›r, yoksa “bireysel kültür”den söz edilebilir mi?
Dünyan›n “kültürel bir haritas›” ç›kar›labilir mi?
Kültürler de¤iflir mi? Evetse neden ve nas›l de-
¤iflime u¤rarlar? Kültür ile bireylerin ve grupla-
r›n günlük davran›fllar› aras›ndaki iliflki ne ka-
dar güçlüdür? Bir kimsenin birden fazla kültürel
arka plan› bulunabilir mi ya da bu ne anlama
gelir? Kültür ne kadar esnek, bireysel anlay›fl
farklar›na ne kadar aç›kt›r?

Ço¤unlukla, kültüre bak›fl kültürlerin etkilefli-
mine bak›fl› beraberinde getirir. Ço¤u yazar, bir-
den fazla kültür olmasayd› kültür üzerine dü-
flünmemizin bile söz konusu olmayaca¤›n›
belirtir. ‹nsanlar›n düflünme, hissetme ve davra-
n›fl tarzlar›nda gözlenen aç›k farkl›l›klar saye-
sinde kültürün fark›na var›yoruz. Bu nedenle,
kültür basitçe tekil “kültür” olarak düflünüle-
mez; “kültürler” üzerine düflünülmesi gerekir.
Sonuç olarak, bu bölümde kültürün kendisini
mercek alt›na alan düflüncelerden daha çok
kültürlerin etkileflimi, kültürleraras› deneyimler
üzerine odaklanan bir geliflim sergilemenin an-
laml› olaca¤›n› düflündük.

“Çokkültürlü” gibi baz› terimlerin de “kültürle-
raras›”n›n yerine kullan›ld›¤› zamanlar olabilir.
Baz› yazarlara göre bu terimler eflde¤erdir, di-
¤erleri ise bu sözcüklere oldukça farkl› anlam-
lar yüklemektedirler. Bu farkl›l›klar da bu bö-
lümde daha sonra tart›fl›lacakt›r.

2.4. Kültüre bir bak›fl

2.4.1 Buzda¤› modeli

Kültür hakk›ndaki en iyi bilinen modellerden
birisi buzda¤› modelidir. Bu model, kültürü
oluflturan ö¤eler ve bu ö¤elerin baz›lar›n›n aç›k-
ça görülebilir, di¤erlerinin ise zorlukla fark›na
var›labilir oldu¤u gerçe¤i üzerinde durmaktad›r. 

Bu modelin ard›nda yatan düflünce, kültürün
bir buzda¤› fleklinde resimlenebilece¤idir: buz-
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da¤›n›n ancak çok küçük bir bölümü suyun
üzerinden görülebilir. Buzda¤›n›n bu üst k›sm›
suyun alt›nda ve dolay›s›yla görünür olmayan
çok daha büyük bir kitleyle tamamlan›r. Ancak,
as›l güçlü temeller de bu görünmeyen bölümde
yatmaktad›r.

Kültürde de görünür k›s›mlar vard›r: Mimari, sa-
nat, yemek, müzik, dil bunlardan yaln›zca ilk
anda say›labilecek birkaç›d›r. Ancak kültürün,
kültürün sahibi olan grubun tarihi, normlar›,
de¤erleri, mekân, do¤a ve zaman hakk›ndaki
temel varsay›mlar› gibi güçlü temellerinin fark›-
na var›lmas› çok daha zordur. Buzda¤› modeli,
kültürün görünür bölümlerinin görünmeyen
bölümlerinin tezahürleri oldu¤unu belirtir. Ayn›
zamanda farkl› kültürel geri planlardan gelen
insanlar› anlaman›n zorluklar›na iflaret eder:
“Buzda¤›n›n” görünür k›s›mlar›n›n fark›nday›z-
d›r, ancak bu k›s›mlar›n dayand›¤› temelleri he-
men göremeyiz.

Di¤er yandan buzda¤› modeli yukar›da belirti-
len sorular›n birço¤unu da yan›ts›z b›rak›r. Ço-
¤unlukla kültür üzerine ayr›nt›l› bir incelemeye
bafllang›ç olarak, kültürü anlama ve “görmenin”
neden bu kadar zor oldu¤unun görsellefltiril-
mesi için kullan›l›r.

Gençlik çal›flmalar›yla ilgisi

Buzda¤› modeli dikkatimizi kültürün gizli bo-
yutuna çeker. Kültürleraras› etkileflimlerde ilk
bak›flta bulabilece¤imiz benzerliklerin gerçek-
likle ilgili bütünüyle farkl› varsay›mlara dayan›-
yor olabilece¤i hakk›nda bir hat›rlatmad›r.
Genç insanlar aras›nda kültürel farkl›l›klar her
zaman aç›kça alg›lanabilir olmayabilir: Her ül-
kede gençler kot pantolon giyip pop müzik
dinler ve e-postalar›n› kontrol ederler. Bu du-
rumda kültürleraras› ö¤renme öncelikle herke-
sin kendi buzda¤›n›n alt k›sm›n›n fark›nda ol-
mas› ve bunu birbirini daha iyi anlayarak ortak
zemin bulmak amac›yla di¤erleriyle konuflabil-
mesidir.

2.4.2 Geert Hofstede’nin kültürel
boyutlar modeli

Geert Hofstede’nin kültür üzerine düflünceleri
bugüne kadar kültürel farkl›l›klar üzerine yap›l-
m›fl en kapsaml› ampirik çal›flmalardan birine
dayanmaktad›r. 1970’lerde o zamanlarda da
fazlas›yla uluslararas› bir flirket olan IBM tara-
f›ndan IBM’in dünya çap›nda ortak prosedür ve
standartlar koyma giriflimlerine karfl›n, örne¤in
Brezilya ve Japonya’daki fabrikalar›n›n çal›flma-

s›nda halen önemli farkl›l›klar bulunmas› nede-
niyle öneriler gelifltirmesi istendi. Hofstede bu-
nun üzerine IBM’in çal›flmas›yla ilgili farkl›l›kla-
r› araflt›rd›. IBM’in tüm dünyadaki çal›flanlar›na
gönderilen ayr›nt›l› mülakat ve anketleri de içe-
ren çeflitli aflamalarda farkl› tesislerde karfl›lafl›-
lan farkl›l›klar› ortaya ç›karmaya çal›flt›. Çal›flan-
lar›n e¤itim düzeyleri ile birlikte organizasyon
yap›s›, kurallar ve prosedürler hemen her yerde
birbirine oldukça benzer oldu¤undan, farkl›
yerlerde ortaya ç›kan farkl›l›klar›n o fabrikada
çal›flan insanlar›n ve dolay›s›yla o ülkenin kül-
türlerinden kaynaklanabilece¤i sonucuna ulafl-
t›. Hofstede kültürü “beynin insan gruplar›n›
birbirinden ay›rt edecek flekilde kolektif prog-
ramlanmas›” olarak tan›mlad›. 

Çok say›da araflt›rma turu sonras›nda kültürde-
ki farkl›l›klar dört temel boyuta indirgendi. Bü-
tün di¤er farkl›l›klar bu dört temel boyutun bir
ya da birkaç›na dayand›r›labiliyordu. Hofstede,
belirledi¤i dört boyuta erk uzakl›¤›, bireyci-
lik/grupçuluk, erillik/diflillik ve belirsizlikten
kaç›nma adlar›n› verdi. Ek araflt›rmalar sonra-
s› bunlara zaman oryantasyonu boyutunu katt›.

Güç uzakl›¤› bir toplumun, kurumlar ve ör-
gütlenmeler içindeki erkin bireyler aras›nda
eflitsiz da¤›l›m›n› kabul derecesini gösterir. Erk
uzakl›¤› hiyerarfliyle, örne¤in bir gençlik örgütü
içindeki normal karar mekanizmas› ile ilgilidir.
Herkesin eflit düzeyde söz hakk› olmal› m›d›r?
Yoksa gerekti¤inde kurul baflkanlar› kararlar›
kendileri verebilmeli midir?

Belirsizlikten kaç›nma bir toplumun kuflku
uyand›racak durumlar karfl›s›nda kendini tehdit
alt›nda hissetme ve kurallar ve di¤er güvenlik
önlemleri yoluyla bunlar› engelleme çabalar›-
n›n derecesini gösterir. Belirsizlikten kaç›nma,
örne¤in insanlar›n ne dereceye kadar risk al-
d›klar› veya bir e¤itim kursunun planlanmas› s›-
ras›nda haz›rl›k tak›m›n›n ne kadar ayr›nt›l› tar-
t›flt›¤› ile ilgilidir. fians faktörü, do¤açlama, veya
ifllerin oldu¤u gibi ilerlemesine (ve belki de
yanl›fll›¤a) ne kadar yer b›rak›lm›flt›r?

Bireyselcilik/grupçuluk bir toplumun iliflki-
lerinin insanlar›n daha çok kendilerinin ve bi-
rinci dereceden yak›nlar›n›n geçimiyle ilgili ol-
du¤u gevflek bir toplumsal çerçeve içinde mi,
yoksa kiflilerin grup içi ve d›fl› insanlar aras›nda
ayr›ma giderek grup içi üyelerin kendilerine
bakmalar›n› bekledi¤i s›k› bir toplumsal çerçe-
ve içinde mi örüldü¤ünü gösterir. Örne¤in,
grupçu [kolektivist] kültürlerde insanlar aileleri-
ne karfl› güçlü bir ba¤ ve sorumluluk duygusu
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hisseder ve kendilerini tercihen çeflitli gruplar›n
üyeleri olarak görürler. 

Erillik/diflillik cinsiyetin toplumda erkeklerin
ve kad›nlar›n oynad›¤› rolleri ne kadar belirle-
di¤ini gösterir. Örne¤in, herkes taraf›ndan üst-
lenilmesi gereken baz› iflleri içeren bir seminer
organizasyonunda erkek ve kad›n kat›l›mc›lar
aras›nda neredeyse “do¤al” bir iflbölümüne gi-
diliyor mu?

Zaman oryantasyonu bir toplumun kararlar›-
n› ne kadar gelenek ve geçmiflteki olaylara, ne
kadar k›sa dönemli, flimdiki zaman kazançlar›-
na ya da gelecek için yararl›l›k alg›lar›na dayan-
d›rd›¤›n› gösterir. Örne¤in, sizce bölgenizin ta-
rihi bugün ve gelecek için ne kadar önemlidir?
‹nsanlar kökenleri konusunda konuflurken geç-
miflten mi, bugünden mi, yoksa gelecekten mi
söz ederler?

Hofstede farkl› toplumlar› (uluslar›) bu boyutla-
ra dayanan de¤erlere göre yerlefltirdi¤i birçok
grafik oluflturdu. Bu de¤erler anketlerin de¤er-
lendirmeleri ve bu modele dayal› yinelenmifl
araflt›rmalara göre belirlenmifltir (bkz. fiekil 2).

Hofstede’nin modeli ampirik temeli nedeniyle
övgüyle karfl›lanm›flt›r; kültür hakk›nda herhan-
gi bir çal›flma veya kuram›n benzer bir nicel
deste¤e dayand›r›lmas› oldukça zordur. Di¤er
yandan, model neden yaln›zca bu befl boyutla
s›n›rl› kald›¤› ve neden kültürün temel bileflen-
lerini yaln›zca bu boyutlar›n oluflturdu¤u hak-
k›nda bir aç›klama getirmemektedir. Ayr›ca
model, kültürü dinamik de¤il statik bir varl›k
olarak ele almakta, kültürlerin neden ve nas›l
gelifltiklerini aç›klamamaktad›r. Ek olarak,
Hofstede’ye kültürü uluslara endeksleme ve ço-
¤u modern toplumlarda var olan kültürel çeflit-
lili¤i, alt kültürleri, kar›fl›k kültürleri ve bireysel
geliflimleri göz önüne almama elefltirisi getiril-
mifltir. Boyutlar›n tan›mlar› zaman zaman baz›
kültürlerin di¤erlerine olan üstünlü¤ü varsay›-
m›n› içlerinde bar›nd›rma tehlikesini tafl›makta-
d›r. Buna karfl›n ço¤u okur için modelin befl
boyutu toplumlar›n yap›lanmas› ba¤lam›ndaki
çal›flmalar için oldukça Fikir vericidir.

Gençlik çal›flmalar›yla ilgisi

Kültürün öğeleri olarak bu beş boyut hakkında
Hofstede ile farklı düşünülebilir. Yine de, bun-
ların kültürel farklılıkların temel öğelerinden
oldukları ortaya çıkmıştır ve bu yüzden farklı
kültürlerden gelen bireyler ve gruplar arasın-
daki çatışmaların anlaşılmasına yardımcı ola-

bilirler. Katılımcılar Hofstede’nin diyagramları
üzerinde hemen farklı ulusal “kültürleri” karşı-
laştırmaya başlarlar: Gerçekten daha mı hiye-
rarşik düşünüyorum? Diğerlerinden daha mı
fazla güvenliğe gereksinim duyuyorum? Bu
yüzden Hofstede’nin boyutları bir yandan ki-
şinin kültürel yanlış anlamaları algılayabile-
ceği bir çerçeve sunar ve bu farklılıkları katı-
lımcılarla birlikte değerlendirmeyi başlatırken
(örneğin, güç ve liderlik hakkında sizin görüş-
leriniz nelerdir?) diğer yandan kendimiz hak-
kında da düşünmemizi ve bu boyutların bir
ülke içindeki herkese uygulanmasını sorgula-
mamızı sağlar. 

Her halükârda, bu boyutlar, içinde yaşadığı-
mız (öğrenci kültürümüz, aile ve arkadaşları-
mızın kültürü, kırsal ve kentsel çevre kültürü
gibi) farklı bağlamları incelemeye çalışırken
bir referans çerçevesi olarak yararlıdır. Ancak
bu boyutların bize nereye kadar farklı ufuklar
açacağını, diğer yandan ne ölçüde yeni önyar-
gılara yol açacağını kendimize sormaya değer.

Ek olarak, bu beş boyut ve kişinin bunlar arasın-
daki tercihleri kültürel görelilik sorununu gün-
deme getirir: Gerçekten de “daha iyi” ya da “da-
ha kötü” diye bir şey yok mudur? Hiyerarşik
yapılar da eşitler kadar iyi olabilir mi? Katı ve
kapalı cinsi roller de açık olanlar kadar iyi mi-
dir? Bunun ucu nereye varır? Ve bu boyutlar ek-
seninde oluşan kültürel çatışmalarla ilgilenirken
tarafsız bir duruş almalı mıyız, alabilir miyiz?

2.4.3 Edward T. ve Mildred Reed 
Hall’den kültürün davran›flsal
bileflenleri

Bu çift, kendi kültür modellerini yurtd›fl›na yol-
culuk yapan Amerikan ifladamlar›na önerilerde
bulunmak amac›yla oldukça pratik bir bak›fl
aç›s›ndan gelifltirmifltir. Amerikan ifladamlar›n›n
iflbirli¤i yapabilecekleri farkl› kültürlerden in-
sanlarla yapt›klar› ve ayr›nt›l›, aç›k uçlu görüfl-
meleri içeren çal›flmalar›nda, kültürleraras› ileti-
flimde çat›flmalara yol açt›¤› düflünülen baz›
keskin davran›fl farkl›l›klar› üzerine odakland›-
lar. Çal›flmalar›n›n temelinde birçok farkl›l›k bo-
yutu gelifltirdiler. Bu boyutlar›n tamam› iletiflim
kal›plar›, mekân veya zamanla ilgiliydi. 

H›zl› ve yavafl iletiler “özel bir iletinin çözül-
mesi ve eyleme dönüfltürülmesi h›z›n›” belirt-
mektedir. H›zl› iletilere örnek olarak manfletler,
reklamlar ve televizyon gösterilebilir. Kolayca
aflina olmak da h›zl› iletilere e¤ilim gösteren ki-
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flilere özgüdür. Buna karfl›n insanlar› iyi tan›-
mak zaman al›r (bu yavafl iletilere örnektir); ba-
z› kültürlerde arkadafl edinmek di¤erlerinden
daha az zaman al›r, çabuk samimi olman›n h›z-
l› iletilerle ilgisi bu, örnekte görülebilir. Yavafl
mesajlara örnek olarak ise sanat, belgeseller,
yo¤un iliflkiler vs. gösterilebilir. 

Yüksek ve düflük ba¤lamlar bir olay› çevre-
leyen bilgiyle ilgilidir. Verili bir zamanda aktar›-
lan iletide çok az bir bilgi veriliyorsa ve bilginin
ço¤u zaten haberleflen insanlarda bulunuyorsa
durum yüksek ba¤lamda gerçekleflmektedir.
Örne¤in y›llard›r birlikte yaflayan bir çift aras›n-
daki iletiflim yüksek ba¤lamda gerçekleflme
e¤ilimi gösterir: Birbirlerini anlamalar› için her-
hangi bir verili zamanda az miktarda bilgi ileti-
mi yeterlidir. ‹leti çok k›sa olabilir, ancak birlik-
te yaflad›klar› y›llar boyunca birbirleri hakk›nda
edindikleri bilgiler yard›m›yla kod çözülür.

Hall&Hall (1990)’a göre tipik yüksek ba¤lam
kültürleri, genifl bilgi a¤lar› ve yak›n kiflisel ilifl-
kileri ile Japon, Arap ve Akdeniz kültürleridir.
Sonuç olarak günlük yaflamda fazla miktarda
arka plan bilgisi gerekmedi¤i gibi beklenmez
de. Kifli kendisi için önemli olan kiflilerle ilgili
her fleyden haberdar olur.

Tipik düflük ba¤lam kültürleri ise Amerikan, Al-
man, ‹sviçre ve ‹skandinav kültürleridir. Kiflisel
iliflkiler kiflinin farkl› ilgi alanlar›na göre ayr›l›r
ve normal iletiflimde arka plan bilgisine daha
fazla gereksinim duyulur.

Farkl› iletiflim tarzlar›n› yüksek ve düflük ba¤-
lamda göz önüne almamak yanl›fl anlafl›lmala-
ra yol açabilir. Örne¤in düflük ba¤lam tarz›na
sahip bir insan yüksek ba¤lam tarz›ndaki baflka
birisi taraf›ndan çok konuflan, fazla aç›k ve ge-
reksiz bilgi veren olarak alg›lanabilir. Tersine
yüksek ba¤lam kiflisi de di¤eri taraf›ndan (bilgi
“gizlenmifl” oldu¤undan) do¤ru sözlü olmayan
ve iflbirli¤ine kapal› biri olarak alg›lanabilir. Ka-
rar vermek için düflük ba¤lam kiflisi görece faz-
la miktarda bilgiye gereksinim duyarken yük-
sek ba¤lam kiflisi olan biteni sürekli gözleyerek
kendini güncelledi¤inden kararlar›n› daha az
bilgiye dayand›racakt›r. Ancak çeliflki durumu
yüksek ba¤lam kiflisinden yeni bir giriflimi de-
¤erlendirmesi istendi¤inde ortaya ç›kacakt›r;
bu yeni düflünceyi oluflturan ba¤lam›n parças›
olmad›klar›ndan her fleyi ö¤renmek isteyecek-
lerdir.

Bölgecilik, örne¤in bir ofiste, fiziksel mekân›n
düzenlenmesiyle ilgilidir. Baflkan›n ofisi bina-

n›n en üst kat›nda m›, yoksa ortalar›nda bir yer-
lerde mi? Örne¤in bir kifli masas› üzerindeki ka-
lemleri kiflisel bölgesinin parças› olarak alg›lar-
sa bu kalemlerin kendisine sorulmadan ödünç
al›nmas›n› hofl karfl›lamaz. Bölgecilik kiflilerin
mekân ve çevrelerindeki malzemeler hakk›nda
gelifltirdikleri duyguyla ilgilidir ve ayn› zaman-
da bir erk göstergesidir.

Kiflisel alan kiflinin kendini rahat hissedebil-
mesi için di¤er insanlara olan uzakl›¤›d›r. Hall
çifti kiflisel mekân› herkesin sürekli çevresinde
tafl›d›¤› bir “baloncu¤a” benzetir. Boyutlar› du-
ruma ve iliflkiye geçilen insana göre de¤iflir.
(Yak›n arkadafllar›n›z›n size daha çok yaklafl-
mas›na izin verirsiniz.) “Baloncuk” kiflinin di¤e-
ri için uygun oldu¤unu hissetti¤i uzakl›¤› göste-
rir. Daha uzakta duran kifli mesafeli, uygun
oldu¤u düflünülenden daha yak›na gelen kifli
ise sald›rgan, korkutucu ya da basitçe kaba ola-
rak alg›lan›r. Bir kültürün normal konuflma me-
safesi baflka bir kültürde ihlal olarak görülecek
flekilde yak›nsa, seçilen fiziksel uzakl›¤›n di¤eri
için ne anlama geldi¤inin farkl› alg›lanmas› ne-
deniyle bir sorun oluflabilir. 

Tekzamanl›l›k ve çokzamanl›l›k kiflinin za-
man›n› yap›land›rmas›yla ilintilidir. Tekzamanl›-
l›k belli bir zamanda tek bir fley yapmak, bir
iflin di¤erini takip etti¤i, her bir iflin kendisine
ayr›lm›fl baflka bir zaman› oldu¤u izleklerle ça-
l›flmak anlam›na gelir. Tekzamanl› kültürler için
zaman oldukça somuttur, neredeyse dokunula-
bilir ve kendisinden harcanabilir, yitirilebilir ve
tasarruf edilebilir bir kaynak olarak söz edilir.
Zaman do¤rusald›r, geçmiflten günümüze ve
gelece¤e uzanan bir çizgi halindedir. Zaman
günü yap›land›rmak ve önem derecelerine ka-
rar vermek için bir araç olarak kullan›l›r; bir ki-
fliyle görüflmek için “zaman› olmamak” gibi.
Çok-zamanl›l›k ise bunun tam karfl›t› anlamda
kullan›l›r: Birden fazla ifl ayn› zaman dilimi için-
de yap›l›r, insanlarla daha fazla iç içelik vard›r
ve bu bir izle¤e uymaktansa di¤erlerine göre
davranmay› gerektirir. Zaman bir kaynak olarak
alg›lanmaz ve do¤rudan çok nokta ile simgele-
nebilir.

Hall ve Hall tan›mlad›¤›m›z bu boyutlar›n baz›-
lar›n› birbiriyle ba¤lant›l› olarak alg›lar. Arafl-
t›rmalar›nda tekzamanl›l›k, düflük ba¤laml›l›k
ve mekân›n yaflam›n bölmelenmesine olanak
verece¤i flekilde tasarlanmas› (farkl› ilgi alanla-
r›n›n birbirinden ayr›ld›¤›, veya farkl› “bölmele-
re” kondu¤u yap›land›rma) ile yak›ndan iliflkili-
dir. Belirtilen boyutlara ek olarak Hall ve Hall
dikkat edilmesi önemli olan birçok farkl› kavra-
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m› da sunarlar: kültürde programlaman›n nas›l
iflledi¤i, toplant›lar›n ne kadar zaman önceden
ayarlanmas› gerekti¤i, dakiklik aç›s›ndan en uy-
gun olarak de¤erlendirilenin ne oldu¤u ve bir
sistemde bilginin ne h›zla ilerledi¤i, bu ak›fl›n
yukar›dan afla¤›ya hiyerarflik bir sisteme mi
ba¤l› oldu¤u, yoksa her yönde büyük bir a¤
fleklinde mi ilerledi¤i gibi...

Di¤er kültürlerle ilgili olarak Hall ve Hall, hedef
gruplar› olan Amerikan ifladamlar›na kültürel
farklar› tan›malar› ve mümkünse içinde çal›flt›k-
lar› kültürün farkl› davran›fl tarzlar›na uyum
sa¤lamalar›n› önerirler.

Hall ve Hall’›n farkl› kültürleri tan›mlarken kul-
land›¤› temel kavramlar, insanlar›n farkl› kül-
türleraras› iliflkilerde karfl›lar›na ç›kan önemli
farkl›l›klara iflaret etmektedir ve bu yüzden ço-
¤u okura hiç yabanc› gelmeyecektir. Ancak bu
görüfllere karfl› baz› elefltiriler de getirilmifltir.
Hall ve Hall bu boyutlar› ilk aflamada birbirin-
den ba¤›ms›z olarak tasarlamakta, ancak daha
sonra bunlar› sonuçta yaln›z tek boyutlu olan
bir kültür modeline dönüfltürmektedirler. Bu
model kültürleri tekzamanl›, düflük ba¤laml›
olanlar ile çokzamanl› yüksek ba¤laml› olanlar
aras›nda s›ralamaktad›r. Di¤er bütün kategori-
ler bu süreklili¤e ba¤l›d›r. Buradaki sorun, kül-
türlerin bu çok basitlefltirilmifl s›n›fland›rmas›-
n›n gerçe¤i yans›t›p yans›tmad›¤›d›r. 

Ek olarak bu kültürel özelliklerin arkas›nda ya-
tan nedenler, kültürlerin nas›l geliflti¤i (statik
mi, dinamik midirler?) veya bireylerin kültürle-
raras› durumlarda kendi kültürlerine nas›l bak-
t›klar› hakk›nda çok az ipucu verirler. Hall ve
Hall’›n yaklafl›m›ndaki kullan›fll›l›k aç›kça pratik
sonuçlar›ndad›r. Hofstede modeliyle büyük öl-
çüde ayn› do¤rultuda olan boyutlar kültürel
farkl›l›klar›n tan›nmas› ve anlafl›lmas› için bir
çerçeve sa¤larlar.

Gençlik çal›flmalar›yla ilgisi

Kültürlerarası gruplarda Hall ve Hall tarafın-
dan sunulan boyutlar kültürel farklara ilk “ku-
ramsal” yaklaşım olarak iyi bir işlev görebilir-
ler. Katılımcıların birbiriyle konuşması ve
konuşurken birbirleriyle aradaki mesafeyi
azaltmaları gibi hoş egzersizlere yol açabilirler.
Herkesin uygun mesafe anlayışı aynı mıdır?
Daha az/çok mesafeye gereksinim duyan biri-
ne nasıl davranırlar?

Bir kez tanımlandı mı, Hall ve Hall’ın boyutları
genellikle kültürlerarası gruplardaki katılımcı-

ların deneyimleriyle kolaylıkla bağdaşır. Gru-
bun bu farklılıkları bir “daha iyi” ya da “daha
kötü” değeri yüklemeden tartışabilmelerine kat-
kıda bulunabilir. 

Ek olarak gençlik çalışanları bu boyutları grup
içindeki kültürel farklılıkların tanınmasında
(örneğin insanların dakiklik alışkanlıkları,
kendilerine dokunulmasından hoşlanıp hoş-
lanmadıkları, çok az ya da fazla konuştuğu-
nuzu hissetmeleri gibi) ve ortak bir dil geliştiril-
mesinde yararlı bulabilirler. Ancak, bir kez
sunulduğunda, katılımcıların Hall ve Hall bo-
yutlarını herhangi bir durumda bahane ola-
rak kullanabileceklerini de göz önünde tutma-
lısınız: “Kusura bakmayın, bitirmekte bir saat
geç kalmadım, yalnızca çokzamanlıyım.”

2.4.4 Jacques Demorgon ve Markus
Molz’un kültür tart›flmalar›

Jacques Demorgon ve Markus Molz herhangi
bir di¤er kültür modeli sunma amac›nda olma-
d›klar›n› en bafltan aç›kça belirtmektedirler. On-
lara göre kültürün herhangi bir tan›m›n›n ta-
n›mlayan›n (kültürel) arka plan› ile en temelde
ba¤lant›l› olmas› kültürün do¤as›ndand›r: Hiç
kimse kültürsüz olamaz. Dolay›s›yla Demorgon
ve Molz makalelerini kültür hakk›ndaki tart›fl-
malara bak›fl ve bunlardan ne ö¤renilebilece¤i-
ne bir katk› olarak görürler. 

Kültür hakk›ndaki bu tart›flman›n özellikle birbi-
riyle çeliflen bölümleri üç ana çeliflkiye yol açar:
- Bir yandan kültürel istikrar ve uzun ömürlü
kültürel yap›lar, di¤er yandan ise kültürel de-
¤iflim süreci ve yenilikler aras›ndaki gerilimle
nas›l bafla ç›k›labilece¤i,

- “Kültür” ve “kültürleraras›” aras›ndaki ba¤lan-
t›yla nas›l ilgilenilece¤i: Önce “kültür” vard›
da sonra kültürleraras› iliflkilerin “girdisi” hali-
ne mi geldi? Yoksa kültür, ancak di¤er kültür-
lerle etkileflimi içinde mi varolabilir?

- Bütün insanlar›n evrensel aç›l›mlar› (herkesin
ortak noktalar›) vurgulanmal› ve insanlar›,
kültürü yaln›zca o insan›n bir özelli¤i haline
getirecek ya da yaln›zca tek bir küresel kül-
türün oldu¤u flekilde birey olarak m› ele al-
mal› (evrenselci yaklafl›m)? Yoksa kültürün
rolünü vurgulayarak ve dünya üzerindeki
yayg›n çeflitlili¤i tan›yarak insan› bütün kül-
türlerin prensipte eflit derecede iyi olarak de-
¤erlendirildi¤i bir dünyada kültürel bir gru-
bun parças› olarak m› alg›lamal› (göreceli
yaklafl›m)?

Bu konular›n akademik veya pratik olarak bir
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de¤eri yokmufl gibi görünebilir. Ancak politik
sonuçlar› vard›r: De¤iflim bir tehdit olarak alg›-
lanabilir mi? (soru 1) Ülke içindeki çeflitlilik kül-
türün bir ön koflulu olarak m› alg›lanmaktad›r,
yoksa “özgün” oldu¤u düflünülen kültüre bir
tehdit midir? (soru 2) Bir ülkenin yurttafllar› eflit
muamele görecek bireyler olarak m› görülmeli
(Frans›z bireysel haklar modeli), yoksa grup
olarak haklar› olan grup üyeleri olarak m› (her
biri kendi kurumlar›na sahip farkl› gruplardan
oluflan Hollanda toplum modeli)? (soru 3).

Bu gerilimlerin üstesinden gelme çabas› sonu-
cu Demorgon ve Molz bir kültür modeli dene-
bilecek bir aç›klama sunarlar. Kültür yaln›zca
bir uyum kavram›yla iliflkilendirilirse anlafl›labi-
lir. ‹nsanlar sürekli iç dünyalar›yla (gereksinim-
ler, düflünceler vs.) d›fl dünya (çevre, di¤er in-
sanlar vs.) aras›nda sürekli bir iliflki kurma
sorunuyla karfl› karfl›yad›r. Bunu, analiz için te-
mel oluflturacak somut durumlar ile yaparlar.
Bu durumlar›n tamam›nda bireyler çevrelerini
flekillendirirler (her kifli çevresinde olan biteni
etkileyebilir) ve çevreleri taraf›ndan flekillendi-
rilirler (her kifli çevresinde olan bitenler sonucu
de¤iflir). Çevreyi flekillendirmek ve çevresi tara-
f›ndan flekillendirilmek, “uyumun” iki yüzüdür.

Daha bilimsel olarak, Demorgon ve Molz bu
yüzlerden birini “özümseme” olarak tan›mlar-
lar. Bununla insanlar›n d›fl dünyay› kendi ger-
çekliklerine uyarlamas› sürecini kastederler. D›fl
olarak alg›lad›¤›m›z, beyindeki var olan bölme-
lere ve yap›lara konur. Özümsemenin uç bir ör-
ne¤i oyun oynayan çocuklar olabilir. Herhangi
bir büyük kum y›¤›n› onlar taraf›ndan Everest
Da¤› olarak görülebilir (bu bir iç görüntüdür).
Bu y›¤›na t›rmand›kça kendi düfl güçlerini ger-
çeklik olarak özümsemifllerdir; gerçekli¤in bu
alg›s› eylemlerinin çerçevesini oluflturmufltur.
Bir kum y›¤›n›na de¤il, Everest’e t›rmanmakta-
d›rlar. Ancak özümseyenler yaln›zca çocuklar
de¤ildir: bir kifliyi ilk gördü¤ümüzde görünü-
flüyle ilgili bir izlenim ediniriz. Bu s›n›rl› bilgiyi
temel alarak kiflili¤iyle ilgili bir yarg›ya var›r›z 
ve bu kifliyi “tan›mak” ve kendisine en uygun
flekilde nas›l davranaca¤›m›za karar vermek
için akl›m›zdaki ço¤unlukla stereotipler fleklin-
deki bilgiyi kullan›r›z.

Demorgan ve Molz, di¤er yüzü ise “yerlefltir-
me” olarak adland›rmaktad›r. Bununla beyin-
deki “kavramalar” ya da “düzenler” ad›n› ver-
dikleri yap›lar›n d›fl dünyadan gelen bilgilere
göre de¤iflti¤i süreci kastederler. Bir kifliyle kar-
fl›laflt›¤›m›zda davran›fllar›n› stereotiplerimize
göre yorumlamaya bafllar›z. Ancak bir süre

sonra gerçe¤in farkl› oldu¤unu ve stereotipleri-
mizin, akl›m›zdaki genellemelerin gerçekle
uyuflmad›¤›n› ö¤renebiliriz. Dolay›s›yla bunlar›
de¤ifltiririz.

Afl›r› yerlefltirme de, afl›r› özümseme de yararl›
de¤ildir. Afl›r› yerlefltirme durumunda ilgilen-
memiz gereken, “yeni” bir bak›flla de¤erlendir-
di¤imiz ve düflünme tarz›m›z› de¤ifltiren bütün
d›fl bilgiler taraf›ndan bo¤ulabiliriz. Afl›r› özüm-
seme durumunda ise gerçekli¤i reddedip ya-
flam ile ba¤lant›m›z› yitirebiliriz.

Hayvanlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda insanlar gene-
tik olarak daha sonra flekillenmifltir ve bizim
için daha az fley “biyolojik” olarak ayarlanm›fl-
t›r. Bu nedenle içgüdüsel veya biyolojik olarak
önceden kararlaflt›r›lm›fl bir tepki veremedi¤i-
miz birçok durum bulunmaktad›r. Bütün bu
durumlara baflar›yla uyum sa¤layabilmemiz
için bize bir yön gösterecek bir sistem gelifltir-
memiz gerekir. Bu sistem Demorgan ve Molz
taraf›ndan kültür olarak adland›r›lm›flt›r. Bu du-
rumda uyumun ifllevi, ortaya ç›kabilecek ola-
bildi¤ince çok durumda uygun eylemi gerçek-
lefltirme olas›l›¤›n› art›rmakt›r. Kültür bu
durumlarda yönlendirmeyi sa¤layan yap›d›r
(bu, beyindeki özümseme ve yerlefltirmeye te-
mel oluflturan yap›lar olarak anlafl›lmal›d›r) ve
biyolojik do¤an›n bir uzant›s›d›r. Kültür biyolo-
jik olarak önceden belirlenmemifl durumlarda
davran›fllar›n yönlendirilmesi gereksinimi ne-
deniyle vard›r.

Bu durumda, uyum yönlenme ile ilgiliyse,
özümseme ile yerlefltirme aras›ndaki gerilimde
kendini bulur. Bir yandan her fleye s›f›rdan (bofl
bir beyinle) bafllayamayaca¤›m›z için istikrarl›
yap›lar, genellefltirebilece¤imiz ve her tür du-
rumda kullanabilece¤imiz davran›fl setleri gelifl-
tirmeye gereksinim duyar›z. Bu özümseme mo-
dunda kültür, Hofstede’nin de belirtti¤i gibi,
ak›lsal programlamad›r ve d›fl dünyada yer alan
bütün bilgiyi ifllemekte kullan›l›r.

Ancak Demorgon ve Molz kültürün insanlarda
yaln›zca gençken geliflmifl bir programlama ol-
mas› durumunda yeni durumlara uyum sa¤la-
yamayaca¤›m›z› ve yönlenmemizi buna göre
de¤ifltiremeyece¤imizi belirtir. ‹nsanlar ayn› za-
manda yaflamlar›n› sürdürebilmek için, saye-
sinde yönlenmelerini ve düflünce çerçevelerini
de¤ifltirebilecekleri yerlefltirme yetene¤ine de
gereksinim duyarlar.

Herhangi bir durumdaki davran›fl, neredeyse
her zaman ö¤renilmifl, baflar›l›, kültürce yön-
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lendirilen bir eylemler setinin yinelenmesi ile
o duruma özgü özenli uyarlamalar›n bir kar›fl›-
m›d›r.

Böyle bir duruma bakarsak, d›fl çerçevede kar-
fl›tlar aras›nda genifl bir davran›fl seçenekleri
yelpazesi bulunmaktad›r: Çabuk, ancak yetersiz
bilgiyle harekete geçebiliriz veya bilgi edinip
daha yavafl harekete geçeriz. Durumun yaln›z-
ca bir boyutuna yo¤unlaflabilir veya dikkatimizi
çevremizde olup biten her fleye yönlendirebili-
riz. Fazlas›yla aç›k bir iletiflim kurabiliriz (derin-
lemesine aç›klamalar kullanabiliriz) ya da üstü
kapal› olabiliriz (birçok sembol kullan›r›z). Bir
durumun karfl›tlar aras›nda birçok olas›l›k sun-
du¤unu anlarsak hangisini seçece¤imize karar
vermemiz gerekecektir (bkz. fiekil 3’teki ör-
nek).

Bu karfl›tlar bir do¤ru üzerindeki iki kutup ola-
rak gösterilebilir (bkz. fiekil 4). Bu durumda
bütün do¤ru, davran›fl potansiyelini simgeler.
Demorgan ve Molz’a göre kültürel yönlenme,
bu do¤ru üzerindeki potansiyeli daha küçük
bir bölge içinde s›n›rlama ile ilgilidir. Do¤ru
üzerinde 0 ile 10 aras›nda numaralanm›fl nokta-
lar› düflünün (bir uç 0, di¤er uç 10 olsun). Kül-
türel yönlenme belli bir noktadaki (örne¤in 3
noktas›ndaki) uygun davran›fl› belirler. Kültürel

varl›klar olarak bunu bir bafllang›ç olarak al›r ve
bu nokta çevresindeki en uygun davran›fl› seçe-
riz. Eldeki örnekte al›flkanl›k olarak genellikle 2
ile 4 aras›ndaki çözümleri ye¤ledi¤imizi söyle-
yebiliriz.

‹letiflimi ele alal›m. Örne¤in insanlar›n oldukça
kapal› bir iletiflim kurdu¤u (yani uzun aç›kla-
malardansa daha çok eldeki ba¤lama, “herke-
sin zaten bildi¤ine” at›fta bulundu¤u) bir yer-
den geliyorsunuz. Uygun iletiflim hakk›ndaki
“normal” olarak nitelendirilen ortak anlay›fl ol-
dukça kapal›d›r. Bunu bir bafllang›ç noktas› ola-
rak al›rs›n›z ve bu bafllang›ç noktas› çevresinde
bir al›flkanl›k alan› gelifltirirsiniz. Buna göre du-
ruma ba¤l› olarak biraz daha aç›k ya da biraz
daha kapal› iletiflim kurars›n›z, ancak hiçbir za-
man çok aç›k iletiflim kurmazs›n›z. Yaln›zca ö¤-
renerek, davran›fl “aral›¤›n›z›n” baflar›l› olmad›-
¤› durumlarla karfl› karfl›ya gelerek bu alan›
geniflletebilir ve aç›k iletiflim potansiyeline ka-
vuflursunuz; yine de bu durum size garip gel-
meye devam edebilir.

Kültür, uyum s›ras›nda iki uç aras›nda uygun
karar› tan›mlamakla ilgilidir. Kültürel yönelim
bir grup insan için geçmiflte baflar›l› davran›flla-
r›n ne oldu¤unu soyut bir yolla anlat›r. Bu yö-
nelimin ya da uygun olarak alg›lanan›n çevre-

fiekil 3: Seçilmifl uyum öncesi karfl›tl›klar ve sal›n›m

Kaynak: p.54, Thomas, Alexander (ed) (1996) Psychologie interkulturellen Handelns, Göttingen: Hogrefe.
Chapter by J. Demorgen and M. Molz “Bedingungen und Auswirkungen der Analyse von Kultur(en) und
Interkulturellen Interaktionen.” Adapted version.

Kutup 1 Kutup 2
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Fig. 4

Kaynak: s.55, Thomas, Alexander (ed) (1996) Psychologie interkulturellen Handelns, Göttingen: Hogrefe.
Chapter by J. Demorgen and M. Molz “Bedingungen und Auswirkungen der Analyse von Kultur(en) und
Interkulturellen Interaktionen”.

sindeki bir alan, “normal” sapmalar, durumlara
normal uyumlar olarak alg›lan›r. Bu alan›n d›-
fl›ndaki davran›fllar rahats›z edici, yanl›fl ve nor-
mal olmayan olarak de¤erlendirilir.

Kültürler de¤iflebilir: Belirli bir yönelimin çev-
resindeki alan bir yöne do¤ru genifllerse, bu
kültürü oluflturan insanlar›n davran›fllar› sürekli
tek bir yöne e¤ilim gösterirse özgün yönelim
aflamal› olarak o yöne do¤ru ilerler.

Bu çerçevede kültür ulusla ba¤lant›l› de¤ildir.
Daha çok insan gruplar›n›n yönelimiyle ba¤lan-
t›l›d›r. Yönelim, örne¤in aile, arkadafllar, dil, ya-
flanan yer, kiminle birlikte yafland›¤› ve çal›fl›ld›-
¤› taraf›ndan belirlenir. Bütün bunlar›n
temelinde gruplar baz› yönelimleri, baz› kültür-
leri paylaflmalar›yla özdefllefltirilebilir. Duruma
göre, bireyler de¤iflen standartlara ve bu stan-
dartlar çevresindeki de¤iflen alanlara sahip ola-
bilirler. Örne¤in ifl ortam›nda evden daha aç›k
veya kapal› iletiflim kurmay› tercih ediyor olabi-
lirsiniz. Yine de, ifl ile aile aras›nda ortak bir ze-
min bulunuyorsa her iki aral›k birbirine oldukça
yak›n olabilir ve büyük ölçüde kesifliyor olabilir.

Kültürleraras› ö¤renmede insanlar farkl› bir
standartla yüzleflerek kültürel yönelimlerinin
nerede oldu¤unun fark›na var›rlar. Her iki yö-
nelimle birlikte yaflama zorunlulu¤u nedeniyle
insanlar davran›fl aral›klar›n› geniflletirler ve
al›flkanl›klar›n› her iki yönelimi de kapsayacak
flekilde de¤ifltirirler. Böylece duruma ba¤l› ola-
rak aralar›nda karar verilebilecek daha fazla se-
çenek olacakt›r. Bu alan geniflledikçe ilke ola-
rak yerlefltirme, yani kiflinin davran›fllar›n› d›fl
dünyaya göre uyarlamas› olana¤› fazlalafl›r. An-
cak bu geniflleyen alan da güvensizlikle koflut
olarak ilerler; daha fazla seçenek, daha istikrar-
s›z durumlara yol açar.

Kültürleraras› arabulucular her iki taraf›n kültü-
rel ölçütlerini kapsayan bir alan gelifltiren ve
farkl› taraflar›n uygun davran›fl olarak gördük-
leri aras›nda ortak bir “buluflma noktas›” olas›l›-
¤›n› sa¤layan kifliler olabilir.

Demorgon ve Molz’un kültür hakk›ndaki dü-
flünceleri, kültür üzerine birçok model ve kura-
m› bir araya getirdiklerinden çok say›da kifliyi
etkilemifltir. Di¤er yandan model tümüyle ku-
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ramsald›r ve oldukça s›n›rl› bir ampirik araflt›r-
maya olanak sa¤lar. Bu modelin gerçekli¤e uy-
gunlu¤u denenebilir mi? Sonuç olarak en iyi
deneme kültürleraras› iliflkileri anlayabilmek ve
alg›layabilmek için bu modelin yararl›l›¤› ola-
cakt›r.

Gençlik çal›flmalar›yla ilgisi

Demorgon ve Molz’un kültür hakkındaki dü-
şünceleri kültürün gerekliliği ve işlevi hakkın-
da daha derinlemesine bir anlayışa yardımcı
olabilir. Ayrıca, bu yaklaşım, kültürü yalnızca
uluslarla değil, her düzeydeki topluluklarla
ilişkilendirmektedir.

Gençlik çalışmalarında, model, karmaşıklığı
nedeniyle daha çok ortaya çıkabilecek karma-
şık sorulara değinebilir ve daha derinlemesine
görüşlere olanak sağlayabilir.

Pratik deyimiyle, model kültürlerarası öğren-
menin ne olduğuyla, kişinin kendisini tanı-
masına ve kendi davranış seçeneklerinin ge-
nişletilmesiyle, farklı durumlarla başa çıkma
yollarının geliştirilmesiyle ilgili bir anlayış ge-
liştiriyor. Bu, öğrenmeyi açıkça deneyimle iliş-
kilendiriyor ve diğer yandan öğrenmenin aynı
zamanda en temel insan gereksinimlerinden
biriyle, yönelimle ilgili olduğu için meydan
okuyucu olduğunu belirtiyor.

2.5. Kültürleraras› 
ö¤renmeye bakmak

Milton J. Bennett’in geliflimsel kültürleraras›
duyarl›l›k modeli

Bennett (1993) kültürleraras› duyarl›l›¤› kiflisel
geliflim aflamalar›na göre tan›mlar. Geliflimsel
model, kültürel farkl›l›¤› incelerken etnomer-
kezcilikten farkl›l›¤›n tan›nmas› ve kabulüne,
Bennett’in “etnogörecelilik” dedi¤i noktaya
do¤ru aflamalar halinde ilerleyen karmafl›k bir
süreklili¤i önerir.

Bennett’in modelini oluflturan ana kavram
“farkl›laflma” olarak adland›r›l›r ve farkl›l›¤› ta-
n›ma ve farkl›l›kla birlikte yaflama yetene¤inin
geliflimini temel al›r. “Farkl›laflma” bu yüzden
iki olguya de¤inir: ‹lki, insanlar›n ayn› fleye çe-
flitli yollarla bak›yor olmas›, ikincisi ise “kültür-
lerin birbirinden farkl›laflma modelleri veya
dünya görüflleri aç›s›ndan farkl›l›k göstermele-

ridir.” Bu ikinci boyut, Bennett’e göre kültürle-
rin, gerçekli¤in anlafl›lmas›n›n, çevremizdeki
dünyan›n görülmesinin yollar›n› sundu¤u ger-
çe¤ine göndermede bulunmaktad›r. Gerçeklik
hakk›ndaki bu anlay›fl veya dünya görüflü, bir
kültürden di¤erine de¤iflir. Buna göre kültürle-
raras› duyarl›l›k, temelde dünyan›n alg›lan›fl›n-
da kültürler aras›ndaki temel farkl›l›klar›n nas›l
tan›nabilece¤ini ve bafla ç›k›labilece¤ini ö¤ren-
mektir.

Etnomerkezci aflamalar

Etnomerkezcilik Bennett taraf›ndan bireyin
kendi dünya görüflünün gerçekli¤in merkezin-
de yer ald›¤›n› varsayd›¤› aflama olarak anlafl›-
l›r. ‹nkâr etnomerkezci dünya görüflünün en
temelinde yer al›r ve bireyin gerçeklik hakk›n-
daki di¤er görüfllerin varl›¤›n› ve farkl›l›¤›n› in-
kâr etmesi anlam›na gelir. Bu inkâr farkl›l›kla
yüzleflme flans›n›n az oldu¤u ya da hiç olmad›-
¤› yerlerde bu deneyimin yaflanmamas› sonu-
cu yal›t›lm›fll›k nedeniyle ortaya ç›kabilir ya da
farkl›l›¤›n özellikle ay›r›ld›¤›, bireyin veya gru-
bun farkl›l›kla yüzleflmemek amac›yla “farkl›”
insanlarla aralar›na duvarlar ördükleri durum-
larda ayr›l›¤a dayal› olarak ortaya ç›kabilir.
Dolay›s›yla, ayr›l›k farkl›l›¤›n önce en az›ndan
bir an için tan›nmas›n› gerektirir ve bu neden-
le yal›t›lm›fll›¤a göre bir geliflimdir. Dünyada
hâlâ karfl›m›za ç›kan ›rklara dayal› parçalan-
malar bu tür ayr›l›k aflamalar›n›n bir örne¤idir.

Bask› alt›ndaki gruplardaki insanlar›n kendi
farkl›l›klar› veya farkl› dünya görüflleri inkâr
edildi¤inden, farkl›l›k oldu¤unu kendilerinin
inkâr etmesi güçtür ve inkâr aflamas› deneyimi-
ni yaflamama e¤ilimi gösterirler.

‹kinci aflama olarak Bennett savunmay› göste-
rir. Kültürel farkl›l›k, kiflinin kendi gerçeklik
duygusuna ve dolay›s›yla kimli¤ine alternatifler
sundu¤u için tehdit edici olarak görülebilir. Do-
lay›s›yla savunma aflamas›nda farkl›l›k alg›lan›r,
ancak buna karfl› savafl›l›r.

Bu savafl›m›n en s›k rastlanan stratejisi farkl›
dünya görüflünün olumsuz olarak de¤erlendi-
rildi¤i afla¤›lamad›r [denigration]. Stereotipler
ve en uç flekliyle ›rkç›l›k afla¤›lama stratejileri-
nin örnekleridir. Afla¤›laman›n di¤er yüzü ise
vurgunun kiflinin kendi kültürüne atfetti¤i
olumlu yönlerine yap›ld›¤› ve di¤erine hiç ilgi
gösterilmedi¤i (ya da çok az gösterildi¤i) yü-
celtmedir [superiority]. Baz› durumlarda farkl›l›-
¤›n tehdit edici yönüyle bafla ç›kmak için kulla-
n›lan üçüncü bir stratejiyle de karfl›lafl›l›r; buna



29

2

E¤itim K›lavuzu

KÜLTÜRLERARASI
Ö⁄RENME

Etnomerkezci Aflamalar

1. ‹nkâr

Yal›t›m

Ayr›l›k

2. Savunma

Afla¤›lama

Yüceltme

Tersine çevirme

3. En aza indirgeme

Fiziksel Evrenselcilik

Aflk›n Evrenselcilik

Etnogöreceli Aflamalar

4. Kabul

Davran›fl Farkl›l›¤›na Sayg›

De¤er Farkl›l›¤›na Sayg›

5. Uyum

Empati

Ço¤ulculuk

6. Bütünleflme

Ba¤lamsal De¤erlendirme

Yap›c› Marjinallik

fiekil 5: Kültürleraras› Duyarl›l›k için Geliflimsel bir
Model

Kaynak: Atıfta bulunan Milton J. Bennett, “Towards ethnorelativism: a developmental model of inter-
cultural sensitivity” Paige, R. Michael (ed) (1993), Education for the intercultural experience,
Yarmouth : Intercultural Press, s. 29 içinde.
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Bennett taraf›ndan tersine çevirme [reversal] ad›
verilir. Tersine çevirme, kiflinin di¤er kültürü
üstün olarak görmesi, kendi kültürel arka plan›-
n› afla¤›lamas›d›r. Bu strateji ilk bak›flta daha
duyarl› gibi görünebilir, ancak pratikte yaln›zca
etnomerkezcili¤in bir merkezinin (kiflinin kendi
kültürel arka plan›n›n) di¤eriyle de¤ifltirilmesi
anlam›na gelir.

Etnomerkezcili¤in son aflamas›na Bennett en
aza indirgeme ad›n› verir. Bu aflamada farkl›l›k
tan›n›r, art›k afla¤›lama veya yüceltme stratejile-
riyle savafl›m verilmeyebilir, ancak bu farkl›l›¤›n
anlam›n› en aza indirgeme çabalar› öne ç›kar.
Benzerlikler önemsizlefltirilen kültürel farkl›l›k-
lar›n önüne geçirilir. Bennett’e göre birçok ku-
rulufl en aza indirgemeyi kültürleraras› gelifli-
min son aflamas› olarak alg›l›yor görünmekte
ve paylafl›lan de¤erler ve ortak zeminler dünya-
s› için çal›flmaktad›r. Bu ortak zeminler insanlar
aras›ndaki temel biyolojik benzerliklerden yola
ç›karak Fiziksel evrenselcilik üzerine kurulmak-
tad›r. Hepimiz yer, sindirir ve ölürüz. Kültür yal-
n›zca biyolojinin bir uzant›s›ysa anlam en aza
indirgenir. 

Etnogöreceli aflamalar

“Etnogörecelili¤in temelinde kültürlerin ancak
birbiriyle göreli olarak, davran›fllar›n da ancak
kültürel bir ba¤lam içinde anlafl›labilece¤i var-
say›m› yatmaktad›r.” Etnogöreceli aflamalarda
farkl›l›k bir tehdit de¤il, afl›lmas› gereken bir
güçlük olarak alg›lan›r. Çabalar ise anlay›fl için,
var olan kategorilerin korunmas›na de¤il, yeni-
lerinin gelifltirilmesine yo¤unlafl›r.

Etnogörecelilik kültürel farklar›n kabulü ile
bafllar. ‹lk olarak bu kabul, sözel ve sözel ol-
mayan davran›fllar›n kültürler aras›nda çeflitli-
lik gösterdi¤ine ve bütün bu çeflitlili¤in sayg›
görmeyi hak etti¤ine raz› olunmas›yla bafllar.
‹kincisi, bu kabul kültürün temelinde yer alan
dünya görüfllerini ve de¤erleri de içerir. Bu
ikinci aflama kiflinin kendi de¤erlerinin bilgi-
sine ve bu de¤erlerin kültürel olarak olufltu-
ruldu¤u flekliyle alg›lanmas›na de¤inir. De-
¤erler bir kiflinin “sahip olduklar›ndan” çok,
süreçler ve dünyan›n düzenlenmesine yöne-
lik araçlar olarak anlafl›l›r. Bir grubun afla¤›-
lanmas›na yönelik de¤erler bile, bu de¤er
hakk›ndaki görüflleri d›fllamama kofluluyla
dünyay› düzenleme yolunda bir iflleve sahip
olarak görülebilir.

Kültürel farkl›l›klar›n kabulü üzerine kurulan
sonraki aflama uyumdur. Uyum, farkl› de¤er,

dünya görüflü veya davran›fllar›n kendi kimli-
¤inden vazgeçerek benimsenmesi olan özüm-
semeye (asimilasyona) karfl›t olarak görülmeli-
dir. Uyum bir eklenme sürecidir; farkl› bir
dünya görüflüne uygun olan yeni davran›fl ö¤-
renilir ve yeni iletiflim tarzlar› öne ç›kmak üze-
re kiflinin davran›fl yelpazesine eklenir. Burada
kültür dura¤an bir olgu de¤il, geliflen ve de¤i-
flen bir süreç olarak görülmelidir.

Uyumun merkezinde empati, kiflinin kendi kül-
türel arka plan›nca öngörülenden farkl› bir du-
rumu yaflama yetene¤i bulunur. Bu, ötekini,
onun yaklafl›m›n› edinerek anlama çabas›d›r.

Ço¤ulculuk aflamas›nda empati geniflleyerek
bireyin birçok ayr› referans düzlemine veya
çoklu kültürel çerçevelere dayanmas›n› olas›
k›lar. Bu çerçevelerin geliflimi genellikle farkl›
bir kültürel ba¤lamda uzun süre yaflamay› ge-
rektirir. Bu durumda farkl›l›k, iki veya daha
çok farkl› kültürel çerçevede içsellefltirildi¤in-
den kiflinin normal benli¤inin bir parças› ola-
rak alg›lan›r.

Bennett son aflamalar setini bütünleflme olarak
adland›r›r. Uyum aflamas›nda ayn› kiflide birçok
referans düzlemi varken, bütünleflme aflamas›n-
da farkl› çerçeveleri tek bir çerçeveye indirge-
me çabas› vard›r. Bu çerçeve, ne tek bir kültü-
rün basit bir yeniden inflas›, ne de farkl› dünya
görüfllerinin bar›fl içinde bir arada yaflamas›n-
dan ibaret basit bir huzur ortam›d›r. Bütünlefl-
me, kiflinin kendi kimli¤inin yaflanan deneyim-
ler çerçevesinde sürekli tan›mlanmas›n›
öngörür. Sonuçta art›k herhangi bir kültüre ait
olmamaya, ancak sürekli olarak bütünleflmifl
bir yabanc› olmaya yol açabilir.

Bütünleflmenin ilk aflamas› olarak ba¤lamsal
de¤erlendirme, farkl› durumlar› ve dünya gö-
rüfllerini bir veya daha çok kültürel arka plan-
dan de¤erlendirme yetene¤idir. Di¤er bütün
aflamalarda etnomerkezci de¤erlendirmeleri afl-
mak için de¤erlendirmeden kaç›n›lm›flt›r. Ba¤-
lamsal de¤erlendirme aflamas›nda bireyler du-
ruma ba¤l› olarak kültürel ba¤lamlar aras›nda
gidip gelebilirler. Yap›lan de¤erlendirme göre-
ce iyilik hakk›ndad›r. Bennett kültürleraras› se-
çimin bir örne¤ini verir: 

“Kendinizin veya baflkas›n›n yapt›¤› bir hataya
do¤rudan de¤inmek iyi bir fley midir? Ço¤u
Amerikan ba¤lamlar›nda iyidir. Ço¤u Japon
ba¤lamlar›nda ise kötüdür. Ancak, baz› durum-
larda Japonya’da Amerikan tarz›n› kullanmak
ya da tersi yararl› olabilir. Her iki tarz› kullana-
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bilme yetene¤i uyumun parças›d›r. Seçim ya-
parken ba¤lam hakk›nda etik de¤erlendirme
yapmak ise bütünleflmenin parças›d›r.”

Son aflama olarak, yap›c› marjinallik Bennett ta-
raf›ndan ö¤renmenin sonu olarak de¤il, bir tür
var›fl noktas› olarak tan›mlan›r. Bu bir tümüyle
kendini yans›tma, hiçbir kültüre ait olmadan bir
yabanc› olma durumudur. Di¤er yandan bu
aflamaya varmak gerçek kültürleraras› arabulu-
culu¤a, farkl› dünya görüflleriyle çal›flma yete-
ne¤ine olanak verir.

Bennett’in modeli kültürleraras› duyarl›l›k gelifl-
tirmeyle ilgili e¤itimlerin ve yönlendirmelerin
tasar›m› için iyi bir bafllang›ç noktas›d›r. Kültür-
leraras› ö¤renmede farkl›l›¤›n önemini vurgular
ve farkl›l›kla bafla ç›kman›n baz› (verimsiz) stra-
tejilerini gösterir.

Bennett’e göre kültürleraras› ö¤renme (ilerleme
ve gerilemenin olas› oldu¤u) bir sürekli geliflme
sürecidir ve bireyin kültürleraras› duyarl›l›k aç›-
s›ndan bulundu¤u aflama ölçülebilir. Ancak
kültürleraras› ö¤renme sürecinin her zaman bir
aflaman›n di¤erinin ön koflulu olarak sunuldu-
¤u bu s›ray› izleyip izlemeyece¤i sorulabilir.
E¤er koflullara ve yeteneklere göre uygulanan
farkl›l›klarla bafla ç›kma stratejilerinden çok bir-
birini izleyen aflamalar halinde daha esnek ola-
rak anlafl›l›rsa, model kültürleraras› ö¤renmede
zorunlu engelleri ve yararl› yollar› aç›klayabilir.

Gençlik çal›flmalar›yla ilgisi

Bennett’in anlattığı farklı aşamalar, gruplara ve
kültürlerarası duyarlılık geliştirme amaçlı eği-
timler için en uygun içerik ve yöntemlere bakış
için yararlı bir referans düzlemi sunar. Farklılık
hakkında bir duyarlılık geliştirmek mi önemli-
dir, yoksa bu farklılıkların kabulü üzerinde mi
durulmalıdır? Gelişme düşüncesi, üzerinde çalı-
şılması gereken konulara oldukça somut bir
yaklaşım sağlar. Bennett farklı aşamalarda eği-
timler için önerilerde bulunmaktadır.

Uluslararası bir gençlik etkinliğinde Bennett’in
betimlediği süreçlerin çoğu oldukça yoğun ola-
rak yaşanır. Model, olup biteni ve bunlarla nasıl
başa çıkılabileceğini anlamak için yararlıdır.

Son olarak, gelişimsel model kültürlerarası öğ-
renme üzerinde çalışmanın amacını açıkça
önerir: Farklılıkların normal olarak algılandı-
ğı, kişinin kimliğiyle bütünleştiği ve çok sayıda
kültürel referans düzlemlerinden yararlanıla-
bildiği bir aşamaya erişmek...

2.6. Özet

Ö¤renme, kültür ve kültürleraras› deneyimler
hakk›nda farkl› düflüncelere bakt›¤›m›z bu afla-
mada kültürleraras› ö¤renmenin bir süreç oldu-
¤u aç›kl›¤a kavuflmufl olmal›. Bu süreç di¤erle-
rini anlayabilmekten önce kendini tan›may› ve
nereden geldi¤ini bilmeyi gerektirir. ‹yi ile kötü
hakk›nda, dünyay› ve yaflam› yap›land›rma
hakk›nda oldukça köklü düflünceleri içerece-
¤inden zorlay›c› bir süreçtir. Kültürleraras› ö¤-
renmede verili kabul etti¤imiz ve ba¤l› kalmak
zorunda hissetti¤imiz fleyler tart›flmaya aç›l›r.
Kültürleraras› ö¤renme kiflinin kimli¤ini zorla-
y›c›d›r; ancak, Bennett’in belirtti¤i gibi, ayn› za-
manda bir yaflam tarz›, kiflinin kimli¤ini zengin-
lefltirme yolu haline de gelebilir.

Bennett, modeline ayn› zamanda politik bir bo-
yut da kazand›rm›flt›r: Kültürleraras› ö¤renme
bireysel bir süreç olsa da sonuçta nas›l birlikte
yaflanaca¤›n›, çeflitlilikle bezeli bir dünyada na-
s›l yaflanaca¤›n› ö¤renmekle ilgilidir. Bu aç›dan
bak›l›nca kültürleraras› ö¤renme, bir arada ba-
r›flç› yaflaman›n bafllang›ç noktas›d›r.
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2.7. Kültürleraras› e¤itime bir bak›fl

Bu kılavuz okul dışı kültürlerarası öğrenme odaklı olsa da, bu bölüm okul halen kültürlerarası top-
lumların geliştirilmesinde en güçlü kurumlardan olduğu için eklenmiştir. Formal eğiticilerin dene-
yimleri de oldukça öğretici olabilir.

Geçmiflte, e¤itim eflit bir toplumsal temelde sa¤lan›rd›; herkes için bir okul, farkl›l›klar›n giderilmesi
ve toplumsal bütünleflmenin sa¤lanmas› yoluyla adaletin önemli ö¤esiydi. Bugün toplumlar›m›z›n ana
sorunu ise farkl›l›klarla nas›l ilgilenilece¤i. Bir yandan kültürel farkl›l›klar› tan›r ve de¤erlendirirken
ayn› zamanda ö¤rencilerimizin önce okulda ve daha sonra toplumda güvenilir kültürel bütünleflmesi-
ni ve geliflimini nas›l destekleyece¤iz?

Kültürleraras› ilkeler, ötekine aç›kl›k, farkl›l›¤a etkin sayg›, karfl›l›kl› anlay›fl, etkin hoflgörü, var olan
kültürlerin onanmas›, f›rsat eflitlili¤inin sa¤lanmas› ve ayr›mc›l›kla savafl›m üzerine yo¤unlafl›r. Farkl›
kültürel kimlikler aras›ndaki iletiflim ötekinin hem benzer, hem de farkl› olarak tan›nmas›n› gerektirdi-
¤i için ilk bak›flta çeliflik görünebilir. Bu ba¤lamda, Ouellet’ye göre (1991) kültürleraras› e¤itim flu ye-
tenekleri destekleyip gelifltirebilir:

• Ça¤dafl toplumlarda kültürler hakk›nda daha iyi bir kavray›fl;

• Farkl› kültürlerden insanlar aras›nda daha fazla iletiflim kapasitesi;

• Toplumda kültürel çeflitlilik gerçe¤ine daha esnek bir yaklafl›m;

• Toplumsal etkileflime daha iyi bir kat›l›m kapasitesi ve insanl›¤›n ortak miras›n›n tan›nmas›.

Kültürleraras› e¤itimin ilk amac› ö¤renciler ve onlar› çevreleyen dünya aras›nda etkileflim ve iletiflim
kapasitesini gelifltirmek ve desteklemektir. Guerra’ya göre (1993) bunun sonucunda flu noktalar üze-
rinde özellikle durulmal›d›r:

• Ço¤ulculuk (az›nl›k topluluklar›na dahil olsun olmas›n) bütün ö¤rencilere verilen e¤itimin bir bile-
fleni olmal›d›r;

• Az›nl›klar kültürel referanslar›n› unutmaya zorlanmamal›d›r;

• Her kültüre eflit de¤er verilmelidir;

• Az›nl›klardan gelen çocuklar›n baflar› oranlar›n›n da ço¤unluklardan gelenlerinki gibi olmas› için
destek mekanizmalar› bulunmal›d›r.

Ancak, kültürleraras› e¤itim yaklafl›mlar›n›n gelifliminde eylemlerimizin bilinçli veya bilinçsiz flekilde
tarafl› olmas› tehlikesi bulunmaktad›r. Ladmiral ve Lipiansky (1989) ö¤retmenleri buna karfl› uyarmak
için ö¤retmenin önlemesi gereken iki “tuzaktan” söz ederler:
1) Ö¤rencilerin kültürel gerçekli¤ini çabuk genellemelere indirgemek;
2) Davran›fllar›n arkas›nda yatan psikolojik ve sosyolojik etkenleri unutarak bütün çat›flmalar› kültürel
olarak anlamak.

Abdallah-Pretece bunlara bir üçüncüyü ekliyor: Zorluklar› yaln›zca öteki hakk›ndaki ak›lc› bilgiye da-
yal› olarak çözmeye çal›flmak.

Ö¤retmenlerin e¤itimin fazlas›yla kesinlefltirici bir etkinlik oldu¤unu hat›rlamalar› gerekir. Bu yaln›zca
ö¤rencinin bak›fl aç›s›ndan de¤il, çevreyi ve hatta ö¤retmenin kiflili¤ini dikkate al›nca da böyledir. Ö¤-
retmenler kendi pedagojik pratiklerini de¤erlendirmek için kendi kültürel kimliklerini ve kifliliklerini

Maria de
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de düflünmelidir. Hoopes (al›nt›layan Oullet-1991) ö¤retmenlerin alg›lama modelleri ve iletiflim tarzla-
r›n› çözümleme kapasitelerini gelifltirmelerini ve dinleme yeteneklerini art›rmalar›n› önermektedir.
(Bence bu, etkin dinleme üzerinde odaklan›rsak daha gerçekçi de olacakt›r.) Ek olarak ö¤retmenin
kendi kültürünün bilincinde olmas› ve kendi ön anlay›fl, inanç, ahlaki ilke ve de¤er mekanizmalar›n›
alg›lamas› temel bir gerekliliktir.

Kültürleraras› e¤itim ötekini iliflkilerin merkezine koyar. Varsay›mlar›n, normalde verili kabul etti¤imiz
fleylerin sürekli sorgulanmas›n› ve bilinmeyen ve anlafl›lmam›fl olana sürekli bir aç›l›m› destekler. Bir
etkileflim ve karfl›l›kl› keflif süreci içinde her insan kendisini kiflisel, sosyal ve küresel olarak gerçek-
lefltirebilir. E¤itim iliflkisi ö¤rencinin toplumda tam anlam›yla ifllevini görmesi amac›yla güçlendirilme-
sinin desteklenmesi üzerine kuruludur.

Herhangi bir ülke veya bölgede kültürleraras› e¤itimin desteklenmesi için okullar›n yapacaklar›n›n ya-
salarda bir görüfl olarak tan›mlanmas› yeterli de¤ildir. Bugünlerde acilen gereken, bu görüfllerin ger-
çekten ö¤retmen e¤itimi giriflimleriyle ve sonuç olarak genel nüfus aras›nda bir bilincin yerleflmesi
amac›yla yaflama geçirilmesi, desteklenmesi ve gelifltirilmesidir. Bu daha fazla geciktirilemez; bugün
bunu yapmazsak hangi insan büyümemize yard›mc› olmak amac›yla orada olacakt›r? Ünlü Frans›z
politikac› Edgar Faure’nin (1908-1988) hat›rlatt›¤› gibi “E¤itim, varolmay› ö¤renmeye yard›mc› olmak-
t›r.” Ve biz ö¤retmenler, ayn› zamanda sürekli bir oluflum sürecindeyken referans noktalar›m›z nere-
lerdedir? Ö¤retmenlerin kendilerinin de daha fazla araflt›rma yapmas› gerekir. Bugünümüz ve gelece-
¤imiz büyük ölçüde ö¤retmenlerin elindedir ve de¤iflime yol açmak acildir.

Okulun e¤itim ve yetifltirme ifllevi her bir ö¤rencisinin kültürünün ötekine tam bir aç›kl›k anlay›fl›yla
aktar›lmas›yla en üst düzeyde geliflimini sa¤lamal›d›r. Birçok e¤itim sistemi reformu ö¤rencilerin ilgile-
rini merkeze alan tümevar›msal e¤itim yöntemini önermektedir. Burada do¤rudan deneyimin farkl›l›k-
lara sayg›y› art›rmak ve kültürleraras› duyarl›l›¤› yükseltmek için nas›l kullan›labilece¤ini görmemiz
gerekiyor. Bu yüzden de¤iflimin merkezi bir ö¤esi olarak ö¤retmenin bütün kültürleri demokratik bir
ruh içinde destekleyen ve kabul eden ö¤renme deneyimlerini ve olanaklar›n› sunmas› gerekir. Bu ne-
denle kültürleraras› e¤itim günümüz toplumlar›nda bütün okullar›n hedefi olmal›d›r! Bu yolu izlemez-
sek parçalanmaya ve seçkincili¤e dayal› yoksullaflm›fl bir tekdüzelik yaratma riskine gireriz.

E¤itim çabalar›m›z insanlar› kültürlerin kendilerini gelifltirme haklar›n› sergileyerek kültürel farkl›l›klar›
ve benzerlikleri ile gösterebilirse, toplumda daha fazla etkin kat›l›m görece¤iz. Bölünmeye karfl› ve in-
sanlar aras›nda sayg›ya aç›k bir topluma do¤ru yeni bir bilinç oluflturmaya çal›flan bir e¤itim sistemi
içinde etkinlik gösterece¤iz. Her bir insan›n kendisini gerçeklefltirmesi için çal›flacaksak kültürleraras›
e¤itim okulda ve toplumda hem yatay hem de düfley olarak yayg›nlaflmal›d›r. Ve, kim bilir, belki de
bir kültürler ötesi [transcultural] e¤itim gelece¤ini görmek de mümkün olur!
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Kültürleraras› ö¤renmeyle ilintili zorluklardan bi-
risi “kültürleraras› ö¤renme” olarak bilinen aç›k-
ça tan›ml› bir e¤itsel disiplinin bulunmamas›d›r.
Bu heyecan vericidir, çünkü bunun anlam› her
birimizin bu terimin karfl›m›zdakilerde bir ça¤r›-
fl›m uyand›rmas› için u¤raflmak zorunda oldu¤u-
muzdur. 

Ne var ki, yöntemleri uyarlad›¤›m›z veya yaratt›-
¤›m›zda, bunu kendimiz, koflullar, e¤itmenler ta-
k›m› ve kat›l›mc›lar taraf›ndan oluflturulan ve et-
kilenen e¤itsel bir çerçeve içinde yapmam›z
gerekir. Kültürleraras› ö¤renmenin hedeflerine
nelerin yarad›¤›n› (ve nelerin yaramad›¤›n›) bil-
mek yararl› olabilir. Burada baz› önemli temel
noktalara de¤inece¤iz. Bunlar yukar›da sunulan
kültürleraras› ö¤renme kuramlar› ve kavramlar›-
na dayal› veya bunlarla yak›ndan ba¤lant›l›d›r.
Bunlar bu ö¤renme sürecinin günümüzde ve
genç insanlar› içeren durumlarda ortaya ç›kt›¤›n›
ak›lda tuttu¤umuzda daha da aç›k olacakt›r.

Afla¤›daki düflünceler fark›ndal›k yaratma, soru-
lar sorma ve baz› ba¤lant›l› e¤itim yaklafl›mlar›na
iflaret etme amac›n› gütmektedir.

Güven ve sayg›

Güven oluflturma, karfl›l›kl› bir süreç için gere-
ken aç›kl›¤a ulaflmada kültürleraras› ö¤renmenin
köfle tafllar›ndand›r. Kabul ve anlay›fl› sa¤lamak
için farkl› görüfl aç›lar›n›, alg›lamalar› ve duygula-
r› paylafl›rken rahat olmam›z bir önkofluldur. Her
birimizin eflitler olarak birbirimizi dinleyebildi¤i,
her bireyin kendine güvenini gelifltiren bir ö¤-
renme ortam›n› oluflturmak için büyük sab›r ve
duyarl›l›k gerekir. Bu, herkese kendini ifade et-
mesi için bir ortam sa¤lamam›z, bütün deneyim-
lere, yeteneklere ve katk›lara de¤er vermemiz,
gereksinim ve beklentilere önem vermemiz ge-
rekti¤i anlam›na gelir. Paylaflacaklar›m›z›n bü-
yük bir k›sm› de¤erler, normlar ve güçlü temel
varsay›mlar olunca paylafl›mda bulunduklar›-
m›zla aram›zda güvene gereksinme duyar›z.
Karfl›l›kl› güven karfl›l›kl› sayg›yla ve dürüst
paylafl›mla birlikte yürür.

Kimlik deneyimi

Kültürleraras› ö¤renmenin ç›k›fl noktas› kendi
kültürümüz, yani kendi geçmiflimiz ve deneyimi-
mizdir. Her birimizin bizi flekillendiren bir kiflisel
gerçekli¤i vard›r ve yeni bilgi ve deneyimle zen-

ginleflerek bu gerçeklik içinde yaflamay› sürdürü-
rüz. Bu ise kültürleraras› ö¤renme süreçlerinde
sürekli olarak nereden geldi¤imizle, yaflad›klar›-
m›zla ve karfl›laflt›klar›m›zla yüzleflmemiz anlam›-
na gelmektedir. Kendimizi, kendi kimli¤imizi
anlamaya çal›flmak di¤erleriyle yüzleflmenin ön-
kofluludur ve bu zorlay›c›d›r. Dolay›s›yla sürecin
parças› olarak ayn› zamanda sorumlulukla, yeni
bilgilerin ço¤alt›c›s› olman›n potansiyeli ve s›n›r-
lar›yla bafl etmemiz gerekir.

Oluflturulmufl gerçeklikler

Hiçbir fley mutlak de¤ildir. Gerçekli¤i okuman›n
ve anlaman›n birçok yolu vard›r. Herkesin kendi
dünyalar›n› oluflturdu¤u, her gerçekli¤in kendisi-
nin oluflumu oldu¤u tezi kültürleraras› ö¤renme
süreçlerinin ana faktörlerinden biridir. Kültürel
farkl›l›¤› betimleyen birçok kuramdaki farkl› bo-
yut çeflitlili¤i (bkz. Hofstede ve Hall&Hall) za-
man ve mekân gibi en temel boyutlarda bile ger-
çekli¤i ne kadar farkl› alg›lad›¤›m›z› gösterir.
Ancak yine de hepimiz tek bir dünyada yafl›yo-
ruz ve bu yaflamlar›m›z› etkiliyor. Sonuç olarak
ö¤renme sürecinin kiflisel özgürlük ve kararlara
sayg› duyma, di¤er görüflleri eflit olarak kabul et-
me ve farkl› bak›fl aç›lar› aras›nda uzlaflma arama
ve kiflisel sorumluluklar›n bilincinde olma gibi
baz› çabalarla desteklenmesi gerekir. Ancak fark-
l›l›k yap›c› olarak var olmay› sürdürecektir. Ben-
nett’in modelinin son aflamas›nda “farkl› dünya
görüfllerinin içinde çal›flmaya” davet edilmemizin
nedeni budur.

Ötekiyle diyalog içinde

Kültürleraras› ö¤renme “ötekini”, anlaman›n
merkezine koyar. Diyalogla bafllar, ancak ayn›
zamanda bir ad›m ötesidir. Kendimi ve di¤erini
farkl› olarak alg›lamak ve bu farkl›l›¤›n kim oldu-
¤uma katk›da bulundu¤unu alg›lamak zorluk
içerir. Bu anlay›flta öteki, kendimi keflfetmekte
kaç›n›lmaz olur. Bu deneyim bizi zorlar, yeni bir
fleyler uyand›r›r ve yeni çözümler için yarat›c›l›¤›
gerektirir. Böyle bir kültürleraras› duyarl›l›¤a 
–“Ötekine”– do¤ru olan süreç kendimize dokun-
mam›z› ve kendimizi de¤ifltirmemizi de gerekti-
rir. Kültürleraras› ö¤renme ötekinin bak›fl aç›s›yla
özdeflleflme flans›na, di¤erinin yaflad›klar›n› yafla-
ma zorunda kalmadan “birbirinin yerine geçme-
ye” çaba göstermenin eflsiz deneyimine olanak
sa¤lar. ‹flbirli¤inin gücüne inanarak gerçek daya-
n›flmay› yaflama ve ö¤renmemizi sa¤layabilir. Bu

3. Kültürleraras› ö¤renme için
bir e¤itim çerçevesi

3.1 Genel düflünceler

Claudia

Schachinger

ve

Mark Taylor
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çerçevede kültürleraras› ö¤renme ayn› zamanda
kendi eylem kapasitemizin fark›na varmam›z›n
bir yoludur.

Sorular ve de¤iflim

Kültürleraras› ö¤renme deneyimi (dünyan›n
kendisi gibi) sürekli bir de¤iflimi içerir, her fleyin
ötesinde süreç merkezlidir. Kültürü tart›fl›rken
dura¤anl›k ve de¤iflim aras›ndaki gerilim ile gü-
venlik ve denge aray›fl› sürekli karfl›m›za ç›ka-
cakt›r. Dolay›s›yla her zaman bir yan›t olmaya-
bilece¤ini, ancak de¤iflimi kabul eden ile hofl
karfl›layan sürekli bir aray›fl içinde olunaca¤›n›
kabul etmek gerekir. Buna yan›t olarak kendimi-
zi sorgulama kapasitesine gereksinim duyaca¤›z.
Bu bütünleflmenin bizi nereye götürece¤ini her
zaman bilemeyiz. Merak önemlidir, yeni alg›la-
malarsa arzu edilir. Ve yeni bir fleylerin oluflumu-
nun olas›l›kla düflünce, inanç ve gelenekler gibi
eskinin y›k›m›n› beraberinde getirebilece¤ini bil-
memiz gerekir. Hiçbir ö¤renme süreci kopmalar
ve vedalardan ba¤›ms›z de¤ildir. E¤itmenler ola-
rak bu deneyime iyi ve duyarl› bir destek sa¤la-
mam›z gerekir.

Anlay›fll› kat›l›m

Kültürleraras› ö¤renme, ö¤renme, bilgi, duygular
ve davran›fl›n bütün düzeylerini ve çeflitlerini
yo¤un bir flekilde içine katan bir deneyimdir.
Birçok duyguyu uyand›r›r; bunlar ile “akl›m›z”,
bildiklerimiz ve ö¤rendiklerimiz aras›ndaki ay-
r›mlar› k›flk›rt›r. Bu sürecin ve bütün sonuçlar›n›n
karmafl›kl›¤›n›n anlafl›lmas› oldukça zorludur.
Kültürün bir ö¤esi olarak dil kültürleraras› ileti-
flimde merkezi bir konumdad›r ve ayn› zamanda
ço¤unlukla bir yanl›fl anlama kayna¤› olarak ol-
dukça s›n›rl›d›r. Bu nedenle özellikle farkl› ko-
nuflma düzeylerini düflününce tahakküm kurmak
için kullan›lmamal›, ancak bir iletiflim arac› ola-
rak kullan›lmal›d›r. Vücut dili gibi bütün di¤er
iflaretler eflit olarak sayg› görmelidir. Bu tür ö¤-
renme ile ilgili oldu¤umuza göre kendimizi olup
biten sürecin tam bir parças› haline getirmeliyiz.

Çat›flma potansiyeli

Farkl› kültürlerin zaman, mekân, toplumsal ve ki-
flisel iliflkiler hakk›ndaki alg›lama çeflitlerine ba-
karsak, çat›flman›n kültürleraras› ö¤renmenin
içinde yer ald›¤› ve keflfedilerek ifade edilmesi
gerekti¤i aç›¤a ç›kar. Ayn› zamanda bu modeller
bizi farkl›l›klar› onlara yafta yap›flt›rmadan tart›fl-
maya ça¤›r›r. Sonuç olarak, çat›flman›n yap›c›
ö¤elerini ve olanaklar›n› bulmaya çal›flabiliriz.
Kültür söylemini incelerken karfl›laflt›¤›m›z kar-

mafl›kl›¤› düflünürken çat›flma yönetim becerileri-
ni de gelifltirmemiz gerekir. Kimli¤in farkl› anla-
t›mlar›, farkl›l›¤a de¤er verilmesi çabas› zorlay›c›-
d›r. Kültürleraras› ö¤renme bir aray›fl› anlat›r,
yeni güvensizlikler anlam›na gelir ve bu durum
do¤al bir çat›flma potansiyelini içinde tafl›r. Bu,
sürecin bir parças› olarak de¤erlendirilebilir. Çe-
flitlilik yeni formlar ve çözümlere do¤ru yararl› ve
zenginlefltirici olarak yaflanabilir. Yeteneklerin
çeflitlili¤i bütüne do¤ru olumlu ve vazgeçilmez
bir katk› sa¤lar. Her çat›flman›n mutlaka bir çözü-
mü olmas› gerekmez, ancak kesinlikle ifade edil-
mesi gerekir.

Yüzeyin alt›nda

Kültürleraras› ö¤renme oldukça derin süreçlerin
yaflanmas›n› ve tutum ve davran›fllar›n de¤iflimi-
ni amaçlar. Büyük ölçekte kültürümüzün, iç ben-
li¤imizin görünmez güçleri ve ö¤eleriyle ilgilen-
me anlam›na gelir (bkz. buzda¤› modeli) ve su
yüzeyinin alt›ndaki ço¤u fley bilinçd›fl›d›r ve aç›k-
ça ifade edilemez. Dolay›s›yla bu keflif, kiflisel
olarak ve etkileflim s›ras›nda baz› riskleri, bafla
ç›kmam›z gereken gerilimleri ortaya ç›kar›r. Bu
süreçte kiflilere efllik etmek aç›kças› kolay de¤il-
dir. Bir yandan daha ileri gitme, kendimizi ve di-
¤erlerini zorlama cesaretine gereksinimimiz var-
d›r. Di¤er yandan insanlar›n gereksinimlerine ve
bu süreçlerin s›n›rlar›na karfl› oldukça dikkatli ve
sayg›l› olmal›y›z. Her ikisini ak›lda tutmak her za-
man kolay de¤ildir.

Karmafl›k bir dünyada karmafl›k 
bir konu

Kuramsal modeller kültürleraras› ö¤renmenin
karmafl›kl›¤›n› ve sistemlefltirmenin güçlü¤ünü
göstermiflti. Bunu günümüz toplumunun karma-
fl›k durumuna yerlefltirirsek en üst düzeyde kav-
ray›fla olanak sa¤layan oldukça dikkatli ve anla-
fl›l›r yaklafl›mlara gereksinim duydu¤umuz aç›¤a
ç›kar. Kültür bile ulusal s›n›rlar›n ötesine geçer
ve birçok flekil ve üst üste gelme halini içerir.
Geçmifl, bugün ve gelece¤e bir bak›fl, birey ve
toplumun bazen birbiriyle çeliflen gereksinimle-
ri gibi birçok bak›fl aç›s› karfl›lanmal›, gerilimler
ak›lda tutulmal›d›r. Parçalanm›fl deneyimler bir
araya konmal›d›r. Var olan neden ve sonuç çe-
flitlili¤ini, vurgulanan farkl› de¤erleri, farkl› ger-
çeklikleri ve yaflanan tarihleri basitlefltirmemek
herhangi bir e¤itim yaklafl›m› için zorlay›c›d›r.
Kültürleraras› ö¤renme yaklafl›mlar›, bu dene-
yim, anlay›fl ve bilgi yelpazesine sayg› duymak
ve sonuçta bunlar›, kullan›lan dil ve terminoloji
ve farkl› metodolojilerin seçimiyle birlikte dü-
flünmek zorundad›r.
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3.2 Yöntem seçimi,
oluflturulmas› ve 
uyarlanmas›

Her durum kendine özgüdür. Bir e¤itim kursu,
bir de¤iflim projesi, bir ifl kamp› veya basit bir
atölye haz›rl›yor olabilirsiniz. Bu kitaptaki yön-
temleri bu aç›dan okuyun ve grubunuzun özel
gereksinimlerine göre seçiminizi ve uyarlaman›-
z› yap›n. Bunlardan yeni bir fleyler yarat›n. Bura-
da sunulan yöntemler tafl tabletlere yaz›l› olma-
d›klar› gibi dahilerce yarat›lm›fl kusursuz
örnekler de de¤ildir. Birer öneridir ve yararl› de-
neyimlerin bir derlemesidir. Bunlar› kullan›rken
kendi kültürleraras› ö¤renme durumunuz, kat›-
l›mc›lar›n›z ve onlar›n gerçeklik ve gereksinimle-
ri d›fl›nda baflka hiçbir fleye güvenmeyin. Afla¤›-
daki sorular, dikkatle düflünülürse, özel bir
program ö¤esini bir araya getirmekte iflinizi ko-
laylaflt›rmaya yard›mc› olabilir. Bu konu listesi-
nin ucu kapal› de¤ildir; baflka konular› da daha
önemli bulabilirsiniz.

a. Amaçlar ve hedefler

Bu özel yöntemle program›n bu özel an›nda
nereye varmak istiyoruz? Hedeflerimizi aç›kça
tan›mlad›k m› ve bu yöntem uygun mu? Bu
yöntem etkinli¤imizin toplam amaçlar›na ulafl-
makta yararl› m›? Geliflmemize yard›mc› ol-
makta etkin olabilecek mi? Tan›mlanm›fl meto-
dolojimizin ilkelerine uyuyor mu? Bu özel
kültürleraras› ö¤renme durumunun flu andaki
dinamikleri için uygun mu? Bu yöntemi kul-
lanmak için tüm gereklilikler (örne¤in grup
veya ö¤renme ortam›, iliflkiler, bilgi, deneyim-
ler...) önceki süreçlerce belirlenmifl mi? Konufl-
tu¤umuz somut konu/tema ne? Bu yöntemi
kullan›rken hangi farkl› aç›l›mlar (ve çat›flma-
lar) ortaya ç›kabilir ve bunlar› ne kadar öngö-
rüp inceleyebiliriz? Yöntem farkl› boyutlar›n
karmafl›kl›¤›n› ve aralar›ndaki ba¤lar› kald›ra-
bilecek mi? Yeni bak›fl aç›lar›na ve alg›lamala-
ra nas›l katk›da bulunabilir?

b. Hedef grup

Bu yöntemi kiminle ve kimin için gelifltirip kulla-
n›yoruz? Grubun ve grup içindeki bireylerin ön-
koflullar› ne? Yöntem, grup üyelerinin birbirleriy-
le etkileflimleri, karfl›l›kl› alg›lamalar› ve iliflkileri
için ne gibi sonuçlara yol açabilir? Yöntem gru-
bun (bireylerin) beklentilerini karfl›l›yor mu? ‹lgi-
lerini nas›l çekebiliriz? Ö¤renme durumunun bu

an›nda (bireysel ve grup olarak) neye gerek
duyacaklar ve ne katk›da bulunacaklar? Yön-
tem bunun için gerekli hareket alan›n› sa¤l›yor
mu? Bireylerin potansiyellerinin aç›¤a ç›kmas›-
na katk›da bulunuyor mu? Yeterli bireysel an-
lat›ma olanak veriyor mu? Gruptaki benzerlik-
ler ve farkl›l›klar› nas›l ortaya ç›karabilir?
Grubun yafl, cinsiyet, dil becerisi, yetenek ve
engellilik gibi dikkate almam›z gereken bir
özelli¤i ve gereksinimi var m› ve yöntem bun-
lar› olumlu bir yönde nas›l kullanabilir? Grup
veya içindeki baz› bireyler (az›nl›klar, cinsiyet,
din gibi) konuya karfl› özel bir duyarl›l›k veya
direnç ya da (deneyim, yafl gibi) dinami¤i etki-
leyebilecek afl›r› farkl›l›klar gösteriyor mu?
Grup kültürleraras› ö¤renme sürecinin nere-
sinde yer al›yor? Yöntem grup büyüklü¤ü için
uygun mu?

c. Çevre, mekân ve zaman

Bu yöntemi kulland›¤›m›z (kültürel, toplumsal,
politik, kiflisel...) çevre nedir? Yöntemin bu çevre
üzerinde ve çevrenin yöntem üzerinde etkisi ne?
Bu aç›dan grup üyeleri hangi ö¤eleri (deneyimle-
ri) beraberlerinde getiriyorlar? Grup içinde hangi
çevre (ö¤eler, davran›fl kal›plar› vs.) bask›n ve
neden? Grup atmosferi ve iletiflim düzeyi yönte-
me uygun mu? Bu özel kültürleraras› ö¤renme
deneyimi, belli bafll› ö¤eleri özellikle destekliyor
veya engelliyor mu? Ortak (ve bireysel) mekân
alg›s› nas›l, grubun ortak mekân alg›s› nas›l; gru-
bun ortak bölgesi kullan›lan yöntem için yeterin-
ce büyük mü? Yöntem olumlu bir çevreye (her-
kesin kendisini rahat hissetti¤i alan› art›r›c›
biçimde) katk›da bulunuyor mu? (Öncesi ve son-
ras›yla düflününce) yöntemin etkinlik içindeki
yeri nedir? Yönteme ve de¤erlendirilmesine ye-
terli zaman ay›rd›k m›? Program›m›z›n zamanla-
mas›na uyuyor mu? Yöntem kat›l›mc›lar›n (farkl›)
zaman alg›lar›yla nas›l bafla ç›k›yor?

d. Kaynaklar/çerçeve

Yöntem (zaman, oda, kifliler, malzemeler, medya
gibi) kullan›m›m›za sunulmufl kaynaklarla uyu-
fluyor mu? Bunlar› etkili biçimde kullanabilecek
mi? Organizasyona yönelik hangi boyutlar› dik-
kate almam›z gerekir? Basitlefltirmemiz gerekir
mi? Yöntemi iflletmek için sorumluluklar› payla-
flabilir miyiz? Geliflen durumla bafla ç›kmak için
gereken becerilere ne kadar sahibiz? Yöntem
hangi (kurumsal, örgütsel...) çerçeve içinde kul-
lan›lacak? (Örgüt kültürü ve tercihleri, kurumsal
amaçlar gibi) hangi sonuçlar› öngörebiliriz? Han-
gi d›fl aktörler (kurumsal ortaklar, binadaki di¤er
insanlar gibi) hangi ilgileri etkileyecek?
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e. Önceki de¤erlendirme

Bu veya benzeri bir yöntemi daha önce kullan-
d›k m›? Bu deneyimden ne ö¤rendik? Yöntemle-
rin kullan›m›yla ilgili baflka deneyimlerimiz var
m›? Bunlar bize flu an nas›l yararl› olabilir? Yön-
tem ve etkisi de¤erlendirilecek mi ve hedeflere
ulaflmam›z nas›l ölçülecek? Etkinli¤imizin flimdi-
ye kadarki bölümünün de¤erlendirmesinin par-
ças› olarak yönteme hangi ö¤eleri ekledik?

f. Aktar›m

Yöntemimiz nereye kadar her bir kat›l›mc›n›n de-
neyimi ve bu ana kadar olan ö¤renme deneyim-
leri üzerine kurulu veya bunlarla ba¤lant›l›? Yön-
tem kat›l›mc›lar›n gerçekli¤i için yararl› m› veya
hangi yönlerden uyarlamaya gereksinim duyuyor?
Kat›l›mc›lar›n günlük yaflam›na aktar›lma/günlük
yaflamla bütünleflmeye yöneliyor mu? Kat›l›mc›la-
r›n ö¤rendiklerini kendi gerçekliklerine yans›tma-

lar› için nas›l bir ortam sa¤layaca¤›z? Yöntemi iz-
leyen bir tart›flma veya bir dinamik, aktar›m› ko-
laylaflt›r›r m›? Hangi ö¤eler kat›l›mc›larca yap›la-
cak etkili izlemeyi kolaylaflt›rabilir? Ö¤eler daha
sonra süreç içinde nas›l ele al›nabilir?

g. Kolaylaflt›r›c› veya e¤itmenlerin
rolü

Kolaylaflt›r›c›, grubun kendi konular›n› en tatmin
edici ve en etkin yolla tart›flmalar›na yard›mc›
olacak bir süreç sa¤lar. Bu, yukar›daki bölümler-
de ortaya at›lan sorulara yan›t bulmaya çal›flmak
ve iflleri nas›l organize etti¤imiz hakk›nda dü-
flünmek anlam›na gelir. Bu yöntem için bu grup-
taki rolümüzün ne olaca¤›n› düflünüyoruz? Her
fleyin nas›l iflleyece¤i hakk›nda “akl›m›zdan bir
senaryo geçirdik” mi? Kiflisel konumumuzu dü-
flündük mü ve bu, yöntemin iflleyiflini nas›l etki-
leyebilir? Beklemedi¤imiz sonuçlara tepki ver-
meye nas›l haz›rland›k?
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4.1.1 Girifl

Hedef grubunuza ba¤l› olarak canland›r›c›lar:
• Bir ortam ya da atmosfer oluflturmakta,
• ‹nsanlar› bir etkinlikten önce veya etkinlik s›ra-

s›nda uyand›rmakta,
• Bir konuya hafif  yönünden girifl yapmakta

yard›mc› olabilir.

Bilinen ve kullan›lan birçok canland›r›c› bulun-
maktad›r. Ço¤unlukla kat›l›mc›lar› bir daire olufl-
turacak flekilde ayakta tutup bir flark› söylemele-

rini, baz› hareketler yapmalar›n› veya bir flekilde
birbirlerini izlemelerini sa¤larlar.

Biz kültürleraras› ö¤renmeyle ilgili olabilecek
birkaç canland›r›c› seçtik, ancak bunlar› farkl› fle-
killerde kullanmay› da tercih edebilirsiniz.

Uyarı!
Baz› insanlar canland›r›c›lar› fazlas›yla yüceltir
(ve onlar› bir grup atmosferi yaratmakta vazgeçil-
mez bulur), baz›lar› ise oldukça afla¤›lar (bunlar-
dan hofllanmaz ve “aptalca” bulur).

4. Yöntemler

4.1 Canland›r›c› oyunlar [Energisers]
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Herkes etrafındakileri farklı görür. Peki toplantı odamıza bir bakmaya ne dersiniz? Katılımcılar
özellikle hoşlarına giden bir görüntüyü seçer ve bunu diğerlerine de gösterirler. İnsanlar arası em-
patiyi desteklemesi yanında bu canlandırıcı takımın ve katılımcıların etkinlik için daha informal
bir ortam oluşturmalarına yardımcı olur.

Gereken kaynaklar
❑ Kat›l›mc›lar›n etrafta rahatça dolaflabilecekleri bir toplant› odas›
❑ Her bir kat›l›mc›ya birer A4 kâ¤›d› ve kalem
❑ Yap›flkan bant (yaklafl›k her alt› kifliye bir adet)
❑ Bir kolaylaflt›r›c› yeterlidir.

Grup büyüklü¤ü
Herhangi bir grup

Zaman
En az 15-20 dakika

Ad›m ad›m
1 Her kat›l›mc›ya bir A4 kâ¤›t ve bir kalem verilir.
2 Kolaylaflt›r›c› kat›l›mc›lar›n kâ¤›tlara adlar›n› yazmalar›n› ve kâ¤›da bir delik

açmalar›n›, böylece bir resim çerçevesi oluflturmalar›n› söyler (deli¤in büyük-
lü¤ü öbür taraf görülebildi¤i sürece önemli de¤ildir).

3 Daha sonra herkes çerçevesini yap›flt›raca¤› bir nesne veya görüntü
bulmal›d›r. Düfl güçlerini kullanmaya özellikle ça¤›r›l›rlar (her fley serbest!)

4 Bundan sonra kat›l›mc›lar birbirlerini çerçevelerinden bakmaya ve ne gördük-
lerini anlatmaya ça¤›r›rlar.

5 Oyun kat›l›mc›lar›n çerçevelerin ço¤undan bakm›fl olduklar› düflünüldü¤ün
de bitirilebilir.

Düflünceler ve de¤erlendirmeler
Bu canland›r›c› için bir etkinlik sonras› geri bak›fl gerekli de¤ildir, ancak bir tar-
t›flma verimli olabilir. Önerilebilecek sorular:
• Hiçbir s›n›rlama olmadan ilginç buldu¤unuz bir fleyi seçmek sizin için nas›ld›?
• Di¤erlerinin sizin gördü¤ünüz gibi görmelerine nas›l yard›mc› oldunuz?
• Sizi ne flafl›rtt›?
• Di¤erlerinin çerçevelerinde gördüklerini görmeyi siz nas›l baflard›n›z?

Deneyimler
Kat›l›mc›lar›n seçtikleri nesneye (veya yak›n›na) çerçevelerini yerlefltirirken al-
d›klar› pozisyonlar›n çeflitlili¤i sizi flafl›rtmas›n. Daha önce çerçevelerin 3 metre
yükseklikteki lambalara veya radyatörlerin alt›na yap›flt›r›ld›¤› görülmüfltür. Bu
canland›r›c› empati veya yap›c›l›k konusundaki tart›flmalar› bafllatmak için ya-
rarl› olabilir.

Kaynak: Andi Krauss, Network Rope

4.1.2 “Benim gördü¤ümü görebiliyor musun?

Senin gördü¤ünü görebiliyor muyum?”
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Anlamsız görünen bir şarkı söylemek –ve aynı zamanda ne anlama gelebileceğini düşünmek– il-
ginç bir uğraş olabilir.

Gereken kaynaklar
❑ Sözcüklerin üzerine yaz›labilece¤i bir küçük beyaz tahta veya baflka bir 

yüzey
❑ Kat›l›mc›lar›n rahatça hareket edebilecekleri yeterli büyüklükte bir mekân
❑ Bir kolaylaflt›r›c›

Grup büyüklü¤ü
Herhangi bir grup

Zaman
5 dakika civar›

Ad›m ad›m
1 Kolaylaflt›r›c› afla¤›daki “sözcükleri” kat›l›mc›lar›n okuyabilece¤i flekilde tahta-
ya ya da yüzeye yazar:

ANA
NA
GRRRR
FUT
BUMMM!

2 Kolaylaflt›r›c› sözcükleri yavaflça söylemeye bafllar ve kat›l›mc›lar›n kendisini
izlemesini ister.
3 Daha sonra kolaylaflt›r›c› h›z› art›r›r; daha yüksek sesle, daha yumuflak, daha
h›zl› ve yavafl söyler, (ritimle dans etmek bile olas›d›r).
4 Oyun büyük bir “BUMMM!” ile sona erer.

Düflünceler ve de¤erlendirmeler
Aslen olup biten, kat›l›mc›lar›n farkl› ritim ve tonlar›yla yeni bir dil ö¤renmifl ol-
malar›d›r. Bu nedenle herkes yeniden kendine geldi¤inde bir dili oluflturan ö¤e-
ler hakk›nda bir tart›flma yürütmek düflünülebilir.

Deneyimler
Bu canland›r›c›n›n yo¤unlu¤una dikkat edin. Çok yüksek sesli ve komik olabi-
lir. Ayn› zamanda e¤er birbirlerini yeterince iyi tan›m›yorlarsa baz› kat›l›mc›lar
için utand›r›c› olabilir.

Kaynak: Mark Taylor (1998) “Dil Engellerini Aşmak İçin Basit Fikirler”
Dil ve Kültürlerarası Öğrenme Eğitim Kursu Raporu içinde

Avrupa Gençlik Merkezi, Strasbourg

4.1.3 “GRRRR – FUT – BUM!”
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Hepimiz zaman›n göreceli oldu¤unu biliyoruz; ancak bu gerçekte ne anlama geliyor? Kat›l›mc›lar
bunu kendi “1 dakikalar›” yoluyla yafl›yor ve sonuçlar› karfl›laflt›r›yorlar.

Gereken kaynaklar
❑ Kolaylaflt›r›c› ve saati
❑ Her kat›l›mc›ya bir sandalye
❑ Odada bir saat varsa üzerini kapat›n, e¤er t›kl›yorsa odadan ç›kart›n.

Grup büyüklü¤ü
Herhangi bir grup

Zaman
2,5 dakikaya kadar

Ad›m ad›m
1 Kolaylaflt›r›c› kat›l›mc›lardan saatlerini saklamalar›n› ister.
2 Daha sonra herkes sandalyesinde oturarak ve gözleri kapal› halde pratik ya-

par.
3 Daha sonra kolaylaflt›r›c› herkesin aya¤a kalkmas›n› ve gözlerini kapamas›n›

ister. “BAfiLA!” komutuyla herkes 60 saniyeye kadar içinden sayar ve bitiren
yerine oturur. Bu etkinli¤in ancak çok sessiz olunmas› durumunda ifle yara-
yaca¤›n› vurgulamak özellikle önemlidir. Kat›l›mc›lar gözlerini ancak otur-
duktan sonra açabilirler.

Düflünceler ve de¤erlendirme
Bu canland›r›c› zaman kavram›n› ve her bir bireyin zamanla ba¤lant›s›n› ortaya
koyar. Daha sonras›nda kültürel olarak zaman›n farkl› alg›lanmas›n› tart›flmaya
geçebilirsiniz.

Deneyimler
Kültürel olarak türdefl gruplarda bile bu canland›r›c› oldukça ilginç sonuçlara
yol açabilir. Sona kalanlara gülmemeye dikkat ediniz. Yaln›zca biraz “yavafl” bir
günlerinde olabilirler.

Kaynak: Swatch, Timex vs.

4.1.4 “60 saniye = 1 dakika ... m›?”
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Hangi grup olursa olsun, içinde birçok ortak nokta ve birçok farkl›l›k bar›nd›r›r ve bunlar birbiri-
ni tamamlar. Bunu keflfetmek için küçük ve e¤lenceli bir etkinlik!

Gereken kaynaklar
Bir odada genifl bir bofl alan

Grup büyüklü¤ü
10-40 aras›, kat›l›mc› say›s› çift olmal›.

Zaman
30 dakikaya kadar

Ad›m ad›m
1 Kat›l›mc›lar›n (so¤an halkalar› gibi) bir iç, bir d›fl halka oluflturmalar› istenir.

Herkes çift halinde yüzleri birbirlerine dönük olarak durur.
2 Her çift h›zla (al›flkanl›k, geçmifl, tutum gibi) bir ortak noktalar›n› ve bunu ifa-

de edebilecek bir yol bulmak zorundad›r. (Bu ifade yolunu serbest b›rakabi-
lir veya her seferinde “bir flark› söyleyin”, “k›sa bir mim yap›n”, “iki sat›rl›k bir
fliir yaz›n”, “bir sembolle ifade edin” gibi baflka bir tarz isteyebilirsiniz.)

3 Bir kez bu yap›ld›ktan sonra d›fl halka sa¤a kayar ve her yeni çift yeniden bir
benzerlik bulup bunu ifade eder. Ayn› zamanda benzerlik türü için her turda
daha derin konulara do¤ru giden ipuçlar› da verebilirsiniz (sevdi¤i yemekler,
okulda hofllanmad›¤› fleyler, aile, müzik, al›flkanl›klar, davran›fl tarz›, politik
yönelimleri...).

4 Grup büyüklü¤üne göre ilk çifte dönene kadar devam edebilirsiniz. Etkinli-
¤in daha zor bir çeflidi çiftlerin bir farkl›l›klar›n› ya da birbirini tamamlay›c› bir
yönlerini (ve bunlar› birlefltiren bir ifade/durum) bulmalar›n› istemektir.

Düflünceler ve de¤erlendirme
Tart›flma konular› olarak flunlar› seçebilirsiniz: Hangi benzerlikler/farkl›l›klar si-
zi flafl›rtt› ve hoflunuza gitti? Bunlar nereden kaynaklan›yor? Farkl›l›klar›m›z ne
kadar birbirini tamamlay›c› olabilir?

Deneyimler
Güzel bir canland›r›c› olabilir, ancak ayn› zamanda bir program›n sonunda (ve-
da so¤an›) veya kimlik ö¤elerini ortaya ç›karmak için de kullan›labilir... (Bu ta-
mamen seçti¤iniz sorulara ba¤l›d›r!) Uyar›: gürültülü ve kaotik olabilir!

Kaynak: Claudia Schachinger

4.1.5 “Çeflitlilik so¤an›”
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4.2.1 Girifl

Bireysel al›flt›rmalar ad›ndan anlafl›labilece¤i gibi
bireysel olarak (ancak yine de ortak bir grup ru-
hu içinde) yürütülmesi gereken çal›flmalard›r. fiu
soruyu sorabilirsiniz: “Kültürleraras› ö¤renme et-
kileflimle ilgili de¤il midir?” Evet, ancak bütün bu
süreç içinde bir ad›m geriye ç›k›p kendimize ne-

ler oldu¤una bir bakmazsak iliflkilerimiz ve etki-
leflimlerimizden bütün ö¤renmemiz gerekenleri
ö¤renemeyebiliriz. Bu nedenle bu çal›flmalar
özelefltirel, sorgulayan ve ö¤renmeye çal›flan bir
tutumu, kalple beyin aras›nda bir diyalo¤u des-
teklemek için buraya eklenmifltir; kendimizi ta-
n›yarak ö¤renmek için.

4.2 Bireysel al›flt›rmalar

Kültürlerarası öğrenme için temel olan ötekine yaklaşımımız, çocukluktan başlayarak bütün ya-
şamımız boyunca eğitim gibi farklı faktörlerden etkilenir. Bu “yolculuk” bizi fiziksel, duygusal ve
düşünsel olarak yaşamda ötekilerle etkileşim için yapıcı bir yaklaşıma katkıda bulunan ya da en-
gelleyen farklı aşamalar ve etkiler arasında ilerletiyor. Olanaklar ve engeller, algılamalar ve ön-
yargılar hakkında kendimize bir yolculuk.

Gereken kaynaklar
Her biri farkl› “hücrelere” bölünmüfl en az befl odal› bir bina; odalar› haz›rlamak
için çeflitli malzemeler (kâ¤›t ve kalem, makas ve yap›flt›r›c›, oyuncaklar, konu-
lara göre gözden ç›kar›labilir nesneler, kaset veya CD, foto¤raflar, boya, yumu-
flak bezler, k›rm›z› yün, yast›klar, kahve...) ve bunlar› düzenleyici malzemeler
(sandalyeler, perdeler, ipler...). Kolaylaflt›r›c›lar›n kat›l›mc›lar olmadan odalar›
haz›rlamak için zamana gereksinimleri vard›r. Her bir kat›l›mc› için kâ¤›t ve ka-
lem (veya bir tür günlük). Binadaki di¤er insanlar›n “dekorasyonla” karfl›lafl›n-
ca flafl›rmamalar› için çal›flmadan haberdar olmalar›n› sa¤lay›n.

Grup büyüklü¤ü
Mekâna göre iki kifliden bafllayarak çok say›da kat›l›mc›ya uygulanabilir. (Az sa-
y›da olmas› daha sonra deneyimlerin paylafl›labilmesi için tercih sebebidir, çok
say›da kat›l›mc› odalarda yeterince yer yoksa birbirlerini rahats›z edebilir.)

Zaman
Odalar›n haz›rlan›fl› iyi organize edilirse 30 dakika sürer. Çal›flman›n kendisi için
ise 45-90 dakika aras› bireysel yolculuk, 30 dakika da paylafl›m ile geçebilir.

Ad›m ad›m
1 Her bir oda geliflimimizin farkl› boyutlar› (çocukluk, aile, okul, toplum...) çev-

resinde her biri yaflam boyunca yolculu¤umuzun aflamalar›na karfl›l›k gelen
çok say›da küçük “hücreye” ayr›lm›flt›r. “Ötekine giden yol” hücreden hücreye
uzanan k›rm›z› bir ip (veya yün) taraf›ndan sembolize edilir. Her bir hücrede
nesneler, ortam›n dinamikleri, sorular ve çeflitli ifadeler kat›l›mc›lar›n yaflamla-
rna dair belleklerini harekete geçirip onlar› derin bir yolculu¤a ç›karacakt›r. 

4.2.2 “Ötekine giden yol”

Claudia

Schachinger
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2 Bireysel çal›flmay› yapmadan önce genel bir girifl yap›larak kat›l›mc›lara nes-
neler aç›klanmal› ve yolculuk için bir “plan” sunulmal› (odalar nerede, tema-
lar› neler, izlenecek aflamalar, zamanlama ve süreç nas›l...), gerekiyorsa anla-
fl›lmayan noktalar ayd›nlat›lmal›d›r. Çal›flman›n gönüllü karakteri (yaln›zca
istedi¤iniz kadar gidin!) özellikle vurgulanmal›d›r.

3 Kat›l›mc›lar teker teker ve birbirlerini rahats›z etmeden, gerekti¤inde oturup
düflünebilecekleri rahat yerler bularak ve bireysel olarak zamanlar›n› kullana-
rak odalar aras›nda dolafl›rlar. Bu yolculuklar› s›ras›nda daha sonra grubun du-
rumuna göre çeflitli flekillerde paylaflabilecekleri bir tür günlük veya kiflisel
notlar tutarlar. Afla¤›daki oda tan›mlar› bir öneridir ve istenildi¤i gibi uyarlana-
bilir.

• İlk oda: çocukluk (köklerim, güvenli bir yuva, ilk geliflimim...)
Bu oda ilk ve en derin “kültür” deneyimi olan çocukluk an›lar›n› canland›r-
maya çal›flmal›d›r. 

• Birinci ve belki ikinci hücre: Ailemle ilgili sorular.

‹lk etkileflim ve yak›nl›k deneyimleri, iliflkiler, güven...(bebek foto¤raflar›, s›-
cak bir çevre, yumuflak müzik; ev tarz› kokular, boyama olanaklar›, görüntü,
koku ve ses ortam›...).

• Üçüncü hücre: Alg›lama ve farkl›l›k, kendine ait mekânlar ve geliflim... (çev-
rede oyuncaklar ve aletler; insanlar›n hissedebilecekleri, oynayabilecekleri,
elleriyle tutabilecekleri fleyler; çiçekler ve toprak, yap› malzemesi, bebekler,
bezler, tencereler, makaslar, kâ¤›t-kalem, bir düdük, çocuk kitaplar›, bir tele-
fon vs. bulunmal›).

• Dördüncü hücre: Kültür, de¤erler, tutumlar ve kökenleri (resimler ve kitaplar,
TV, oyunlar gibi semboller, farkl› de¤erler ve kaynaklar›n›n, kökenlerinin dü-
flünülmesine yard›mc› olmal›d›r).

• 2. oda: ilk adımlar...(zorluklar ve keflifler)
Bu oda farkl› alanlarda yaflanan gerilimleri öne ç›karmal›d›r: bir yanda des-
teklenme, olanak ve olas›l›klar›n keflfi, di¤er yanda ise zorluklar, k›s›tlamalar
ve hayal k›r›kl›klar›. Bu, hücreleri her biri bu çerçeve içinde farkl› toplumsal
aktörlerden duyulabilecek cümle veya ifadeleri içeren, farkl› renklerde iki
k›sma bölerek temsil edilebilir. Hücrenin merkezine kat›l›mc›larla tamamla-
nacak anahtar bir soru veya ifade yerlefltirilebilir. Üzerinde durulabilecek ko-
nular notlar, rekabet, aktar›lan tutum ve de¤erler, iliflki ve iflbirli¤i hakk›nda
ö¤renme, önyarg›lar, din, bireysel yeteneklerin desteklenmesi, yabanc› kül-
türlerle karfl›laflma olabilir...

• Hücre 1: Okul

• Hücre 2: Aile ve yak›n çevre

• Hücre 3: Toplum

• 3. oda: adalar...(kendine dönüfl ve huzur mekânlar›)
Adalar minder ve yast›klar, kahve ve benzeri nesneleri içeren “s›cak” ve ra-
hat mekânlar olmal›d›r. Kat›l›mc›lar›n farkl›l›¤›n olumlu alg›lan›fl›n› ve etki-
leflimini mümkün k›lan özel durumlar, tart›flmalar, etkinlikler ve kifliler hak-
k›nda düflünmek için sakin dinlenme ve kendine dönüfl mekânlar›n›
simgelemelidirler.

• Hücre 1: arkadafllar

• Hücre 2: kuruluflum (kat›l›mc›n›n üyesi oldu¤u bir kurulufl varsa)

• Hücre 3: di¤er kendine bak›fl mekânlar›
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• 4. oda: yolum... (fark›ndal›k aflamalar›)

Yol boyunca kat›l›mc›lara farkl› konu ve boyutlar› hat›rlatabilecek, kat›l›mc›-
lar› farkl›l›klar›n fark›nda olmaya itmifl olan ve bunlar›n nas›l desteklendi¤ini
ya da engellendi¤ini gösteren sembol, resim ve sorular bulunabilir. Sorular,
merak ve empati, tutum ve davran›fllar, yüzleflme, ötekilere karfl› engeller ve
duvarlar, gerçeklik ve “vizyon”, alg›lanan gereksinimler, de¤iflim deneyimle-
ri, yeni kefliflerle ilgili olabilir.

6. oda: bakış açıları... (cesaretim, amaçlar›m)

“Pencere mekânlar›” bak›fl aç›lar›m›z› yans›tmal›d›r. Her köflede “etkileflim”,
“güçlendirme”, “anahtar deneyimler” “olumlu örnekler”, “desteklenme” gibi
kilit konulara bir bak›fl› içeren bir mekân bulunur.

Düflünceler ve de¤erlendirme

Kat›l›mc›lara farkl› keflif ve deneyimlerini ifade etmek için zaman ve mekân sa¤-
lamak ve paylaflmak istemedikleri veya paylaflamayacaklar›n› sayg›yla karfl›la-
mak çok önemlidir. Özel yaflama sayg› aç›kça belirtilmelidir. Kolaylaflt›r›c›lar›n
gereksinim duyan kat›l›mc›lara efllik etmeye haz›rl›kl› olmalar› gerekir. Paylafl›m
için güvenli bir ortam bulunmal›d›r. Uygun olmas› durumunda bu sembolik bir
yolla bile yap›labilir. Böyle bir çal›flma sonras›nda genel oturum çok uygun ol-
mayabilir. “Nelerin fark›na vard›m?” gibi basit sorular (kat›l›mc›lar›n kendilerini
rahat hissedebilecekleri flekilde kendilerinin seçti¤i) küçük gruplar halinde pay-
lafl›ma yol açmak için yeterlidir. Gruba ba¤l› olarak bofl posterlerle bezeli bir
duvar (veya “keflifler duvar›”) kurabilir ya da sonunda grup ile di¤er anonim
paylafl›m yöntemlerini sunabilirsiniz.

Nas›l ö¤rendi¤imiz, alg›lar›m›z ve önyarg›lar›m›z gibi konularla tart›flmay› sür-
dürmek ilginç olabilir. Deneyimlerin yap›c› potansiyelini, farkl› yaflam öyküleri-
nin de¤erini, bireysel alg›lamalara sayg›y› ve yaflad›klar›m›z›n “kölesi” olmad›-
¤›m›z, ancak yaflad›klar›m›zdan ö¤renecek fleyler oldu¤u gerçe¤ini vurgulamak
her zaman önemlidir.

Deneyimler

Bu yöntem ilk olarak Budapeflte Avrupa Gençlik Merkezi’nde 30 kadar kat›-
l›mc›yla (ertesinde farkl› bir konunun ele al›nmas›yla) yap›ld›. Asansör k›rm›-
z› iplerle kapat›ld›, çal›flanlar oldukça flafl›rd›. Binan›n her yeri günlük yazan
insanlarla doluydu. Çarp›c› keflifler ve derin içe bak›fllar önce etkinlik süreci-
ne, daha sonra memleketlere tafl›nd›. Sonuç olarak çok güzel bir paylafl›m or-
taya ç›kt›. 

Çeflitli hücrelerdeki sorular›n hedef grup ve etkinlikten önceki sürecin içeri-
¤i ve formülasyonuna göre uyarlanmas› gerekebilir. Özenli bir haz›rl›k yap›l-
mas› zorunludur. Kat›l›mc›lar›n deneyimlerini etkinlikte kullanabilirsiniz, an-
cak kimseyi incitmemeye veya k›flk›rtmamaya dikkat edin. Her grup (veya
kifli) bir saatlik bir kiflisel içe bak›fla haz›r de¤ildir. Farkl› h›zlara sayg› duyun.
Kiflilerin yeni fark›na vard›klar› deneyimlerin ve “gizli” belleklerinin etkisini
küçümsemeyin. Kolaylaflt›r›c›lar bütün süreç boyunca kolayca eriflilebilir ol-
mal›d›rlar. Her bir kat›l›mc›n›n istedikleri kadar derinlemesine düflünmeleri-
ne sayg› gösterin.

Kaynak: JECI-MIEC çalışma toplantısından uyarlanmıştır. 
1997, Budapeflte Avrupa Gençlik Merkezi
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“Kendim” hakkında bir gözlemleme ve farkına varma çalışması, katılımcıların kendilerini ve bel-
li bir konudaki davranış ve tepkilerini gözlemlemeye bir davet. Kendimize farklı gözlerle bakma-
ya çalıştığımızda keşfettiklerimize oldukça şaşıracağız.

Gereken kaynaklar

Önceden beden dili, alg›lama, stereotip, kültür kuram› ve kültürleraras› ö¤ren-
me ile ilgili bilgi oturumlar›na kat›lm›fl, kat›lmaya istekli ve haz›r kat›l›mc›lar.
Her kat›l›mc›ya bir defter.

Grup büyüklü¤ü

Herhangi bir grup

Zaman

Bir al›flt›rma, oturum veya bütün bir gün veya hafta süresince yap›labilir.

Ad›m ad›m

1 Birimin bafllang›c›nda kendini gözlemleme düflüncesi kat›l›mc›lara sunulur.
Bütün gün boyunca kendilerini, davran›fllar›n›, di¤erlerine tepkilerini (duy-
duklar›n›, gördüklerini, ald›klar› kokular›...), beden dillerini, tercihlerini ve
duygular›n› büyük bir dikkatle gözlemlemeleri istenir. 

2 Kendilerine özel bir “araflt›rma günlü¤ü” tutarlar ve koflullar, durum, kat›lan
insanlar, olas› nedenler gibi önemli gördükleri her tür gözlemlerini not eder-
ler. 

3 Kat›l›mc›lara gözlemlerinin odak noktalar›na göre bir dizi ana rehber soru ve-
rilir. Gözlemleme, örne¤in stereotipler (Di¤erlerini nas›l alg›lay›p onlara nas›l
tepki veriyorum, hangi konularda, hangi yollarla?) veya kültürel ö¤eler (Di-
¤erleri hakk›nda beni rahats›z eden ya da etkileyen nedir? Hangi davran›fl ve
tepkilerden hofllan›yor ya da hofllanm›yorum? Hangi mesafeyi koruyorum?
Bu, iliflkilerimi nas›l etkiliyor? Ayn› zamanda Hall&Hall’›n (1990) zaman ve
mekân teorilerini sorular›n temeli olarak kullanabilirsiniz) üzerine konuflmak
için kullan›labilir.

4 Gözlemleme çerçevesi (bafl› ve sonu) oldukça kesin olmal›, belki (di¤erlerine
sayg› göstermek, günlüklerin kifliye özelli¤i gibi) baz› kurallarla desteklenme-
lidir. Çal›flman›n aralar ve serbest zaman dahil bütün süre boyunca sürmesi
önemlidir. Havaya girmek için bafllang›ç noktas› olarak kat›l›mc›lar›n “beden-
lerinin d›fl›na ç›karak” kendilerini bir aynada görmeleri istenebilir (k›sa bir ça-
l›flma olarak). Daha sonra “normal” program sürebilir. Çal›flma, programda
yer alan her arada insanlar› günlüklerine not tutmay› sürdürmeye davet ede-
rek kolaylaflt›r›labilir.

4.2.3 “Kendi aynam”
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5 Birimin sonunda kat›l›mc›lar›n çal›flman›n d›fl›na ç›k›p “bedenlerine geri dön-
meleri” gerekir. Bunun sonras›nda günün ve günlü¤ün üzerinden geçilerek
nedenler üzerine düflünülece¤i kiflisel bir zaman gerekir. (Bu, kendileriyle bir
mülakat fleklinde de olabilir.)

6 Son ad›m olarak ikili görüflmeler veya küçük gruplar halinde bir paylafl›m
bafllat›labilir. Grup aç›ksa ve güven veren bir ortam bulunuyorsa, kat›l›mc›lar
daha sonra karfl›l›kl› alg›lamalar›n› anlatabilmek ve bunlarla bafla ç›kabilmek
için yeni stratejiler gelifltirebilmek amac›yla, birbirleriyle nerelerde belli tepki-
lerle karfl›laflt›klar›n› informal olarak tart›flabilirler.

7 Genel oturumda bir son tur olarak kat›l›mc›lar çal›flma boyunca neler hisset-
tikleri, neyin ilginç neyin zor oldu¤unu birbiriyle paylaflabilir.

Düflünceler ve de¤erlendirme
• Kiflisel: Kendimi gözlemlemek nas›ld›? Zor olan neydi? Nelerin fark›na vard›m?

Bunlar› nas›l anlad›m? Neden bu flekilde tepki gösterdim? Bu benim hakk›m-
da ne anlat›yor? Davran›fllar›m aras›nda bir benzerlik, belli bir izlek var m›? Be-
lirli fleyler nereden geliyor? Kendi ç›kard›¤›m sonuçlar›n herhangi birini her-
hangi bir kültür kuram›yla iliflkilendirebilir miyim? Çal›flmay› yaparken daha
az ya da fazla bilinçli olsayd›m farkl› bir tepki gösterir miydim? Bunlar günlük
yaflam›mla ve di¤er insanlarla etkileflimlerimle paralellik gösteriyor mu?

• Paylafl›m için: ‹nsanlar›n birbirlerine yaln›zca neyi istiyorlarsa onu anlatmala-
r›n› ve çal›flmay› daha ileri incelemeler ve kendilerine soracaklar› sorular için
bir ç›k›fl noktas› olarak alg›lamalar›n› vurgulamak önemlidir.

Deneyimler
Kendi davran›fllar›m›z› sorgulamak isteyip istemedi¤imiz ve olumlu bir gerilim
yarat›p yaratamayaca¤›m›z büyük ölçüde grup içi atmosferin nas›l oldu¤una
ba¤l›d›r. Çal›flma kendi kültürel ba¤lar›m›z› daha yak›ndan tan›mam›za yard›m-
c› olabilir. Kültürleraras› iliflkilerimizde, bunlarla bafla ç›kmak için gelifltirdi¤imiz
mekanizmalara karfl› daha duyarl› olabiliriz.
Sorular özellikle çal›flman›n amac›na ve grubun içinden geçmekte oldu¤u süre-
ce yönelik olarak uyarlanmal›d›r (sorular ne kadar net ve anlafl›l›r olursa o ka-
dar iyi olur). Uyar›: di¤erlerinin yerine “kendisini gözlemlemek” herkes için çok
kolay de¤ildir; di¤erlerine de¤il, kendimize yönelik sorular sormam›z gerekti¤i-
ni vurgulamak önemlidir. Ayr›ca, bu çal›flma s›ras›nda do¤al kalmak da kolay
de¤ildir.
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Kendimiz hakkındaki izlenimlerimiz başkalarının bizim hakkımızdaki izlenimleriyle aynı ol-
mak zorunda değildir: Kimliğimizin (değişen) yüzleriyle ilgili bir alıştırma...

Gereken kaynaklar
❑ Kimlik kavram› hakk›nda önceden temel bilgisi olan kat›l›mc›lar
❑ Her kat›l›mc›ya büyükçe bir kâ¤›t ve bir kalem
❑ Farkl› renklerde kalemler.

Grup büyüklü¤ü
Çeflitli

Zaman
Yaklafl›k 45 dakika kiflisel zaman, 45 dakika paylafl›m

Ad›m ad›m
1 Her bir kat›l›mc› birer kâ¤›t ve kalem alarak kendi yüzünün profilini ka¤›t üs-

tüne (kendi bafl›na veya baflkas›n›n yard›m›yla) çizer.
2 Kat›l›mc›lar kimliklerinin çeflitli boyutlar› hakk›nda kiflisel görüfllerini (çizilmifl

yüzün iç k›sm›na konacak ö¤eler) ve di¤erlerinin bunlar› nas›l görüyor olabi-
leceklerini (çizilmifl yüzün d›fl k›sm›na konacak ö¤eler) ortaya koyarlar. Ka-
t›l›mc›lara bunun için kimli¤i oluflturan farkl› ö¤eleri (aile, ulus, e¤itim, cin-
siyet, din, roller, grup üyeli¤i...) düflünmeye çal›flacaklar› yeterli zaman
verilmelidir. Bunu yaparken hem hoflland›klar›, hem de hofllanmad›klar› ki-
flisel boyutlar› ve tutumlar› düflünmeye teflvik edilmelidirler.

3 ‹kinci ad›m olarak kat›l›mc›lar flu konularda görüfl bildirirler:
- Kendi izlenimleriyle di¤erlerinin kendileri hakk›ndaki izlenimleri aras›nda
ve çeflitli boyutlar aras›nda ba¤lant›lar (birlefltiren çizgiler ve flafllar fleklinde
görsellefltirilebilir).
- Farkl› boyut ve tutumlar›n yaflamlar› süresince geliflimleri ve bununla iliflki-
li etkenler (bunu yaflamlar›ndaki farkl› anlar› renklerle vurgulayarak ya da yü-
zün yan›na çizebilecekleri bir “zaman ölçe¤i” üzerine iflaretleyerek ya da
farkl› baloncuklar içine yerlefltirerek görsellefltirebilirler).

4 Kat›l›mc›lar›n en çok befl kiflilik küçük gruplara ayr›lmalar› ve düflüncelerini
kiflisel olarak (ancak istedikleri kadar) paylaflmalar› istenir: Kendimizi nas›l
görüyoruz? Di¤erleri bizi nas›l görüyor? Beni neler etkiliyor? Referans nokta-
lar›m nelerdi? Alg›lamalar ve tutumlar zamanla nas›l ve neden de¤ifliyorlar?
De¤iflimler anlam›nda hangi dinamikleri alg›layabilirim ve bunlar birbiriyle
nas›l ba¤lant›l›? Kendimde hofllanmad›¤›m ö¤eler ile nas›l bafla ç›k›yorum ve
bunlar nereden geliyor? Farkl› boyutlar aras›ndaki ba¤lar›n hangilerini alg›la-
yabilirim?

4.2.4 “Kimlikle yüzleflme”
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Düflünceler ve de¤erlendirme
Paylafl›m bir olas›l›kla küçük gruplar içinde kalmal›d›r, ancak baz› genel düflün-
celer genel oturuma tafl›nabilir veya kat›l›mc›lar genel oturumda çizilmifl deva-
sa bir yüz üzerinde semboller ve yorumlarla al›flt›rmadan neler ö¤rendiklerini
belirtebilirler.

Sonraki sorular ise flunlar olabilir: Kendimiz hakk›nda kendimizin ve di¤erleri-
nin alg›lamalar›n›n bize etkisi nedir? Kimlik nereye kadar “dinamik” bir kavram-
d›r ve de¤iflimleri etkileyen iliflkili etkenler nelerdir? Bu grup içinde kimli¤imi
neler etkileyebilir? Toplumdaki hangi etkenler kimli¤imi etkiler ve bunlar nas›l
ba¤lant›l›d›r? (ulusal kimlik, az›nl›klar, referanslar vs. üzerine bir tart›flma).
Bu tart›flmay› izleyebilecek konular “alg›lamalar ve stereotipler”, “kimlik ve et-
kileflim”, “kültürün ö¤eleri hakk›nda derinleflen araflt›rma” olabilir.

Deneyimler
“Kimlik” kültürleraras› ö¤renmenin yaflamsal, ancak incelenmesi kolay olmayan
bir boyutudur. Kiflisel farkl›l›klara ve s›n›rlara sayg› flartt›r; belirtilen düflüncele-
rin fazlas›yla özenli olmas› gerekir. Mümkünse kiflilerin kendi geçmifllerinden
konuflmak di¤erlerinin geçmifllerinin alg›lanmas›na tercih edilmelidir.
(Kiflilerin farkl› düflünme h›zlar›na sayg› göstermek için) kiflisel çal›flmaya daha
fazla zaman ayr›lmal› ve aç›k bir atmosfer oluflumuna dikkat edilmelidir. Bura-
da keflfedilen ö¤elere sayg› gösterilmeli ve kesinlikle kiflisel olarak söz edilme-
melidir, ancak bunlar kiflilerin kefliflerinde daha ileri gitmelerini veya grubun
yeni keflifler yapmalar› için temalar›n ortaya konmas›n› teflvik edici önemli gös-
tergeler olabilir.

Kaynak: “Avrupa Gençlik Merkezi Kültürlerarası Öğrenme Kursu, Haziran
1998”den uyarlanmıştır.
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Çeflitli konular üzerinde düflünmeye bafllamak için bir tart›flma al›flt›rmas›.

Gereken kaynaklar
❑ Grubun en fazla 10’ar kiflilik daha küçük gruplara ayr›lmas›na olanak verebi-

lecek yeterli bir alan
❑ Her bir sayfas›nda bir cümlenin yaz›l› oldu¤u kâ¤›tlar.
❑ Karfl› karfl›ya duvarlarda as›l› “Evet/Kat›l›yorum” ve “Hay›r/Kat›lm›yorum” ya-

z›l› iki kâ¤›t.

Grup büyüklü¤ü
Birlikte çal›flacak en az 5, en çok 10 kat›l›mc›. Genel oturuma sonuçlar›n sunul-
mas›na gerek olmad›¤› için bu büyüklükteki çok say›da küçük grup halinde ça-
l›flmak da mümkündür; burada tek s›n›rlay›c› etken kolaylaflt›r›c› say›s› ve çal›-
fl›lacak ayr› mekânlar olacakt›r.

Zaman
Tart›fl›lacak ifadelerin say›s›na göre 30-60 dakika aras›. Tart›flmalar›n genelde bir
sonucu olmayaca¤› için ifade bafl›na zaman 5-10 dakika ile s›n›rland›r›labilir ve
tart›flma bu sürenin sonunda durdurulabilir. 

Ad›m ad›m
Kat›l›mc›lar›n üzerinde düflünmeye bafllamas›n› istedi¤iniz konunun çeflitli bo-
yutlar›na de¤inen bir dizi ifade haz›rlay›n. ‹yi bir ifade:
• Bütün kat›l›mc›lar›n anlayabilece¤i sözcüklerden oluflmufltur,
• Anlam› hakk›nda tart›flmaya yol açmayacak flekilde ortaya konmufltur,
• Aç›k bir ifadedir (Örne¤in “Ulusal kültür diye bir fley olabilir, ancak görünür

de¤ildir” de¤il, “Ulusal kültür diye bir fley yoktur” fleklinde),
• Kat›l›mc›lar için do¤rulu¤u ya da yanl›fll›¤› aç›k bir gerçek olmamal›d›r (Ör-

ne¤in “Dünya top fleklindedir” iyi bir ifade de¤ildir),
• ‹nsanlar› tart›fl›lacak konunun yaln›zca bir boyutuyla ilgili olarak uzlafl-

ma(ma)ya davet eder. (“Ulusal kültür yoktur, her kufla¤›n kendi kültürü var-
d›r” iyi bir ifade de¤ildir, “Ulusal kültür diye bir fley yoktur” tercih edilmelidir.
‹lk ifade ise ikiye bölünebilir.)

‹fadelerin tasarlanmas›nda iyi bir teknik, haz›rl›k tak›m›nda seçilen konu (örne-
¤in kültür) hakk›ndaki önemli konular›n neler oldu¤unun ortaya konmas›d›r.
Tart›flmaya de¤er konular›n bir listesi ortaya ç›kt›¤›nda her bir konudaki görüfl-
lerde iki karfl›t afl›r› ucun neler oldu¤una bak›n. Son olarak her bir konuda bir
karfl›t taraf› uygun sözcüklerle formüle edin. ‹fadelerde iyi bir dengeyi gözetin:

4.3.1 “Hangi taraftans›n?”

4.3 Tart›flma, argüman, münazara Arne

Gillert
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Herkesin ayn› tarafta uzlaflaca¤› kadar aç›kça do¤ru ya da yanl›fl olmamas› (ya-
ni çok afl›r› olmamas›) gerekti¤i gibi, herkesin kat›laca¤› kadar da göreceli ol-
mamal›d›r. (Bu yüzden “belki”, “tercihen” gibi olgular› yay›c› ve görecelefltirici
sözcükleri kullanmaktan kaç›n›n.)

Her bir küçük grup için, her bir sayfada bir ifadenin yer ald›¤› bir set haz›rlay›n;
kat›l›mc›lar bir seferde yaln›z bir ifadeyi görmelidirler. 

Her bir küçük grup için bir oda haz›rlay›n: “Evet”-”Hay›r” yaz›l› kâ¤›tlar karfl›l›k-
l› duvarlarda as›l› olsun ve ifadelerin yaz›ld›¤› kâ¤›tlar odada bulunsun. Her gru-
bun 5 ila 10 kifliden oluflmas›na dikkat edin.

Kat›l›mc›lara al›flt›rmay› anlat›n. Kendilerine s›rayla ifadeler sunulacakt›r. Her
ifadede sunulan yarg›ya kat›l›p kat›lmad›klar›na karar vermeleri ve buna göre
odan›n uygun yar›s›na (e¤er kat›l›yorlarsa “Evet” yaz›l› kâ¤›d›n as›l› oldu¤u ta-
rafa, kat›lm›yorlarsa “Hay›r” yaz›l› kâ¤›d›n oldu¤u tarafa) gitmeleri istenir. Her-
kesin bir tarafa geçmesi gerekir, ortada kalamazlar. Herkes taraf›n› seçti¤inde
kat›l›mc›lar›n birbirlerine neden bu taraf› seçtiklerini aç›klamalar› istenir. Tart›fl-
ma s›ras›nda karfl› taraf›n argümanlar› taraf›ndan ikna edildiklerinde taraf de¤ifl-
tirmekte herkes serbesttir. Ayr›ca al›flt›rman›n kat›l›mc›lar›n konu hakk›nda dü-
flünmeye bafllamalar›, farkl› argümanlar›n ortaya konmas› ve görüfl çeflitlili¤inin
fark›na var›lmas›yla ilgili bir araç oldu¤una dikkat çekin. Herkesin ikna edici ol-
maya çal›flmas› gerekmesine karfl›n baflkas›n›n argümanlar›yla ikna olmak veya
tart›flma s›ras›nda birçok kere taraf de¤ifltirmek utan›lacak bir fley de¤ildir.

Al›flt›rmay› ilk ifadeyi göstererek bafllat›n. ‹nsanlara ifadeyi okuyup anlamalar›
için zaman verin. Ço¤unlukla kat›l›mc›lar sorular soracakt›r. Bu sorular gerçek-
ten de ifadenin asl›na yönelikse yan›tlayabilirsiniz; ancak yan›t›n›z ifadenin le-
hinde veya aleyhinde bir argüman olacaksa yan›tlamaktan kaç›nmaya çal›fl›n.

Kat›l›mc›lar›n ifadeye iliflkin taraflar›n› almas›n› isteyin ve herkes karar verdi¤in-
de bu kararlar›n›n nedenini aç›klamalar›n› isteyin. Gerekirse kiflilere do¤rudan
ne düflündüklerini sorarak tart›flmay› bafllatabilirsiniz, ancak genellikle tart›flma
kendili¤inden bafllar. Kolaylaflt›r›c› olarak yaln›zca herkesin kat›labilece¤i bir or-
tam olmas›n› sa¤lay›n ve tart›flmada yaln›zca birkaç kiflinin bask›n olmas›n› ön-
lemeye çal›fl›n.

Bu aflamada uzlaflmaya varmak al›flt›rman›n amac› de¤ildir. Tart›flmay› bitirip bir
sonraki ifadeye geçme zaman›na kendiniz karar verin. Bu herkesin aktif olarak
tart›flmakta olduklar› s›rada da yap›labilir; oyunun kendisi daha uzun bir tart›fl-
ma sürecinin yaln›zca bafllang›c›d›r.

Bütün ifadelerin üzerinden bu rutini izleyerek geçin. Bitirdi¤inizde kat›l›mc›la-
ra nas›l hissettiklerini sormak ve öne ç›kan herhangi bir konuyu çözümlemek
için flans vermek isteyebilirsiniz. Herhangi bir ifade insanlar›n farkl› görüfllerde
olduklar›n›n fark›na varmalar›yla bile çözemeyecekleri kadar tart›flmal› ise bu-
nu not al›n ve program›n›z›n geri kalan k›sm›nda ele almaya çal›fl›n ya da iste-
¤e ba¤l› ikinci ad›ma geçin.

2. Ad›m (iste¤e ba¤l›)
Bütün ifadeler tamamland›ktan sonra teker teker geri dönün. Bu kez kat›l›mc›-
lar›n ifadeyi de¤indi¤i noktay› de¤ifltirmemek kofluluyla hepsinin üzerinde uz-
laflabilecekleri flekilde yeniden düzenlemeleri istenir. Kat›l›mc›lara sunulan ifa-
deler üzerinde çal›flmalar› için zaman verin; yaln›zca kat›l›p kat›lmamak gibi
seçenekleri olmad›¤› vurgulanm›fl olsun.
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Düflünceler ve de¤erlendirme
Ço¤unlukla bu al›flt›rma ayr›nt›l› bir de¤erlendirme gereksinimi do¤urmaz. Yi-
ne de grupla baz› sorular› tart›flmak iyi olabilir:
- Baz› ifadeler üzerinde uzlaflmaya varmak neden bu kadar zor oldu? Di¤erle-

rinde neden daha kolayd›?
- Kat›l›mc›lar baz› konular hakk›nda di¤erlerinden daha güçlü duygular hisset-

tiler mi? Neden?
- Daha fazla üzerinde görüfl al›flveriflinde bulunulmas›n› istedikleri konular ol-

du mu?
Çokdilli bir grup ile çal›fl›yorsan›z bu al›flt›rmada dilin rolü ve gücü ve özellikle
böyle bir grupta bir metin üzerinde gerçekten uzlaflman›n güçlükleri hakk›nda
birçok tart›flma noktas›n› ortaya ç›karabilirsiniz.

Deneyimler
Bu al›flt›rma birçok farkl› konuyla ilgili olarak farkl› sonuçlara yol açacak flekil-
de kullan›lm›flt›r. Grubun uzunca bir süredir üzerinde durmakta oldu¤u konu-
larda bu al›flt›rman›n bütün seminer boyunca bu konularda süregidecek tart›fl-
man›n bafllang›c› oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bu durumla kurs öncesinde bütün
kat›l›mc›lar›n uzunca bir süredir bu konularda çal›fl›yor olduklar› bir kültürlera-
ras› ö¤renme seminerinde karfl›lafl›lm›flt›r. Bu özel durumda kat›l›mc›lar›n›n ço-
¤unun konularla ilgili olarak kat› görüflleri vard› ve küçük gruplar› insanlar›n
birbirlerini gerçekten dinledikleri ve kendi görüfllerini sorgulayacaklar› flekilde
kolaylaflt›rmak oldukça güçleflti.

Baflka bir kursta ifadeler e¤itimlerin de¤erleriyle ilgili sorular üzerine kurulmufl-
tur. Kat›l›mc›lar›n ço¤u bu konular› daha önce ayr›nt›s›yla düflünmemiflti, sonuç
olarak al›flt›rma insanlar›n bu konular üzerine düflünmeye bafllamalar›na yar-
d›mc› oldu. Buradaki sorun ise ifadelerin ak›fl›n› bir dizi kuramsal fikirden çok,
kat›l›mc›lar için anlaml› olacak flekilde düzenlemekti. 

Bu al›flt›rman›n sürekli bir köfleye konu oldu¤u Coyote dergisinde* farkl› konu
bafll›klar›yla ilgili kullan›labilecek çok say›da ifade bulabilirsiniz.

* Çevirinin yap›ld›¤› s›rada Coyote dergisinde sözü geçen köflede farkl› yöntemler hak-
k›nda ipuçlar› verilmeye bafllanm›flt›. Bu k›lavuzlar gibi Avrupa Konseyi Avrupa Ko-
misyonu ortakl›¤› kapsam›nda Avrupa’da gençlik e¤itmenlerine yönelik olarak yay›m-
lanan dergiye http://www.training-youth.net/internet adresinden ulafl›labilir. (ç.n.)
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De¤erlerin de¤iflimi ve pazarl›¤› üzerine bir al›flt›rma.

Gereken kaynaklar
❑ Kat›l›mc›lar›n içinde dolaflabilmesi için yeterli bir alan
❑ Her biri bir de¤er içeren kartlar (ör. “‹nsanlar›n ço¤una güvenilemez”, “‹nsan-

lar her flekilde do¤ayla tam bir uyum içinde yaflamal›d›r” vb.). Her bir kat›-
l›mc›n›n sekiz adet kart› olmas›na yetecek kadar kart haz›rlanmal›d›r. Ayn›
karttan birden fazla olabilir, ancak en az 20 farkl› de¤erin kart› olmal›d›r.

Grup büyüklü¤ü
En az 8, en çok 35 kat›l›mc›. 

Zaman
Gerekli zaman de¤iflecektir, ancak 1-2 saat aras› olabilece¤i öngörülebilir (yak-
lafl›k 10 dakika aç›klama, 20 dakika kartlar›n al›flverifli, 20 ile 60 dakika aras›
karfl›l›kl› ödünler ve di¤er bir 30 dakika da tart›flma için). Daha fazla zaman ge-
rektirecek uygulamalar da olas›d›r (ör. pazarl›klar k›sm›na daha fazla zaman ay-
r›lmas›). 

Ad›m ad›m
De¤er kartlar›n› haz›rlay›n. ‹yi ve kötü hakk›nda kökleri derinlerde yatan inanç-
lara dayal› de¤erleri içermelerine dikkat edin. Ayn› zamanda yazd›¤›n›z her bir
de¤erin kat›l›mc›lar›n en az biri taraf›ndan aktif olarak desteklenmesine özen
gösterin. Al›flt›rmay› kat›l›mc›lara aç›klad›ktan sonra kartlar› kat›l›mc›lara rasge-
le da¤›t›n ve herkesin 8 kart almas›n› sa¤lay›n. Kat›l›mc›lardan kartlar›n›n de-
¤erlerini “takas” yoluyla art›rmalar›n› –yani ellerindeki de¤er kartlar›n› tercih
ettikleriyle de¤ifltirmelerini– isteyin. Bire bir de¤iflim gerekmez, tek kural hiç
kimsenin ikiden az kartla kalmamas›d›r.

De¤iflim sona erdi¤inde kat›l›mc›lar›n benzer de¤er kartlar›n› elinde bulundu-
ran küçük gruplar halinde bir araya gelmelerini isteyin. Kendilerinden ortak
noktalar›n›n neler oldu¤unu tart›flmalar› beklenecektir. ‹sterseniz bu de¤erlerin
nereden ortaya ç›kt›¤› ve neden benzer de¤erleri seçtikleri üzerinde odaklan-
malar›n› belirtebilirsiniz.

Daha sonra kendilerininkinden çok farkl› de¤erleri seçmifl olan bir kifliyi bul-
malar›n› isteyin. Bu çiftler ellerindeki de¤erlerden yola ç›karak her ikisinin de
üzerinde uzlaflabilecekleri de¤erleri oluflturmaya çal›flacaklard›r. Kat›l›mc›lar›n
orta nokta bulmak amac›yla giderek daha soyut ve neredeyse anlams›z ifadele-
re yönelme e¤ilimine karfl›n olabildi¤ince somut olmalar›na teflvik edin.

4.3.2 “De¤erler ticareti”
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Al›flt›rmay› her bir çiftin iki ya da üç ortak ifadeyle gelmelerine kadar sürdürün.
Bütün grupla birlikte bir de¤erlendirme toplant›s› yap›n.

Düflünceler ve de¤erlendirme
De¤erlendirme s›ras›nda afla¤›daki sorulara de¤inmek ilginç olabilir:
- Al›flt›rma hakk›ndaki düflünceleri neler? De¤erler al›flverifli kolay oldu mu? Ko-

laylaflt›ran/zorlaflt›ran neydi?
- Kendi de¤erleri –ve bunlar›n nereden geldi¤i– hakk›nda bir fleylerin fark›na

vard›lar m›?
- De¤erlerinden ödün vermek nas›ld›? Bunu özellikle zorlaflt›ran neydi? De¤er-

lerden nas›l ödün verilebilir?
‹sterseniz bu tart›flmay› de¤erlerin kültürleraras› ö¤renmede oynad›¤› rol üzeri-
ne bir düflünme oturumuna ba¤layabilirsiniz. De¤erler ço¤unlukla “kültürün”
temelleri olarak görülür ve ço¤u insan›n bunlar hakk›nda pazarl›k yapamayaca-
¤› kadar derinlerde bulundu¤u düflünülür. O zaman nas›l gerçekten kültürlera-
ras› olarak bir arada yaflayabiliriz? Herkesin üzerinde uzlaflabilece¤i baz› ortak
de¤erler var m›d›r? E¤er de¤erler üzerine uzlaflmazsan›z nas›l bir arada yaflaya-
bilirsiniz? Ne türden düzenlemeler yaparak bu durumu “ifller” hale getirebilirsi-
niz? 

Deneyimler
Bu yöntem farkl› gruplarda denenmifltir. Daha önce kültürleraras› ö¤renme ile
karfl›laflmam›fl gruplarda özellikle güçlü bir etkisi olmufl ve de¤erler hakk›nda
bir düflünme için iyi bir bafllang›ç noktas› olmufltur. Kartlar›n üzerindeki de¤er-
lerin ifade biçimi çok önemlidir. Kulland›¤›m›z de¤erlerin baz›lar› çok genel
(herkesin üzerinde uzlaflabilece¤i), baz›lar› ise çok özel olabilir. Yap›lacak en iyi
ifl, organizasyon tak›m› içinde de¤erler hakk›nda tart›flmak ve kartlar üzerinde-
ki de¤erler hakk›nda bir dizi iyi görüfl oluflturup oluflturamayaca¤›n›z› deneye-
rek görmek olacakt›r. 
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Üzücü bir aşk öyküsü hakkında tartışma: En iyi ve en kötü kim?

Gereken kaynaklar
❑ Her kat›l›mc›ya afla¤›daki öykünün bir kopyas›:

“Abigale ırmağın öteki yakasında oturan Tom’u sevmektedir. Irmak üzerinde-
ki bütün köprüler bir sel sonucu yıkılmış ve sağlam olarak yalnızca bir tekne
kalmıştır. Abigale o tek teknenin sahibi olan Sinbad’dan kendisini diğer yaka-
ya geçirmesini ister. Sinbad kabul eder, ancak karşılığında Abigale’in kendisiy-
le yatmasını ister.
Abigale ne yapacağını bilemez ve annesine koşarak ne yapması gerektiğini so-
rar. Annesi ise Abigale’e onun işlerine karışmak istemediğini söyler.
Abigale çaresiz Sinbad’la yatar ve Sinbad da kendisini öte yakaya geçirir. Abi-
gale mutlu bir şekilde Tom’u kucaklamaya koşar ve olan biteni anlatır. Tom
bunun üzerine Abigale’i sertçe iter; Abigale de koşarak oradan uzaklaşır.
Tom’un evinden çok da uzak olmayan bir yerde Abigale, Tom’un en iyi arka-
daşı John ile karşılaşır. Abigale olan biteni John’a da anlatır. John, Abigale’e
yaptıklarından dolayı Tom’a bir yumruk atar ve Abigale ile birlikte oradan
uzaklaşırlar.” *

* Kat›l›mc›lar›n kiflisel olarak, 4-5 kiflilik küçük gruplar halinde ve genel otu-
rumda çal›flmalar›na yeterli alan.

Grup büyüklü¤ü
En az 5, en fazla 30 kat›l›mc› (Daha büyük gruplar ayr›labilir ve de¤erlendirme-
yi de ayr› ayr› yapabilirler).

Zaman
Toplamda 1 saat 15 dakika ile 2 saat 15 dakika aras›.
- 5 dakika girifl,
- 10 dakika kiflisel okuma ve derecelendirme,
- 30-45 dakika küçük gruplarda çal›flma,
- (iste¤e ba¤l› olarak) 30 dakika büyük gruplarda çal›flma,
- 30-45 dakika genel oturumda de¤erlendirme.

Ad›m ad›m
Kat›l›mc›lara al›flt›rmay› farkl› de¤erlerin ortaya ç›kar›lmas›na yönelik bir çal›fl-
ma olarak sunun. Herkesten öyküyü kendi kendine okumas›n› ve her bir ka-
rakteri (Abigale, Tom, Sinbad, Abigale’in annesi ve John’u) davran›fllar›na göre
derecelendirmelerini isteyin: En kötü kim davrand›? ‹kinci kim kötü davrand›?...
Kat›l›mc›lar›n ço¤u derecelendirmelerini yapt›ktan sonra 3-6 kiflilik küçük grup-
lar halinde bir araya gelerek karakterlerin davran›fl tarzlar›n› tart›flmalar›n› iste-
yin. Küçük gruplar›n görevi, gruptaki herkesin üzerinde anlaflabilecekleri ortak
bir listeyle geri gelmektir. Kat›l›mc›lardan listeyi olufltururken matematiksel yön-

4.3.3 “Abigale”

* Öyküde geçen isimlerin al›flt›rman›n yap›laca¤› ülkeye göre uyarlanmas› yararl› olabilir
(ç.n.).



57

4

E¤itim K›lavuzu

KÜLTÜRLERARASI
Ö⁄RENME

temlerden kaç›nmalar›n› ve iyi ile kötü üzerine paylaflacaklar› bir anlay›flla liste-
yi oluflturmalar›n› isteyin. 
Küçük gruplar listeleriyle geldiklerinde iste¤e ba¤l› olarak bu aflamay› iki küçük
grubu bir araya getirerek yineleyebilirsiniz. (Bu yolu izleyecekseniz ilk aflama-
daki küçük gruplar›n dörtten fazla kifliden oluflmamas›n› sa¤lay›n.) Al›flt›rmay›
genel oturumda önce sonuçlar› bir araya getirerek ve aralar›ndaki benzerlikler
ve farklar› tart›flarak de¤erlendirin. Buradan kiflilerin derecelendirmelerini han-
gi temellere dayanarak yapt›klar› tart›flmas›na geçin. Hangi davran›fl›n iyi, han-
gisinin kötü oldu¤una nas›l karar verdiler?

Düflünceler ve de¤erlendirme
De¤erlendirmenin bir oda¤› de¤erlerin neyin iyi, neyin kötü oldu¤u hakk›nda-
ki karar›m›zla ba¤lant›s›d›r. Daha sonraki ad›m ise ortak bir liste olufltururken
de¤erler üzerine pazarl›k yapman›n kolayl›¤›/zorlu¤una bir bak›fl olacakt›r. ‹n-
sanlara nas›l ortak bir listeyle gelebildiklerini sorabilirsiniz: Kendilerini ikna et-
mekte hangi argümanlar neden ifle yarad› ve ötekini anlayabilmek ve/veya iz-
leyebilmenin s›n›r› neredeydi?

Daha sonras› için bir olas› de¤erlendirme, iyi ve kötünün ne oldu¤unu nerede
ö¤rendi¤imize –ve bunun ortak ve farkl› noktalar›m›z hakk›nda bize neler söy-
ledi¤ine– bir bak›fl olabilir.

Deneyimler
Abigale kat›l›mc›lar› kültürleraras› bir de¤iflim deneyimine haz›rlamak üzere s›k-
ça kullan›lm›flt›r. Kat›l›mc›lar› do¤udan bir derecelendirme yapmak üzere de-
¤erlerini kullanma durumuna soktu¤u için, baflka flekilde soyut kalacak de¤er-
ler kavram›na bir girifl yapmak için oldukça kullan›fll›d›r.

Al›flt›rman›n baflka bir çeflitlemesi, bunu uygulad›ktan sonra bütün kad›nlar›n
erkek, erkeklerin de kad›n oldu¤u farkl› bir öyküyle yinelemektir. Ayn› derece-
lendirme yap›l›yor mu? De¤iflikliklerin nedeni ne?

Daha fazla çeflitleme yapmak da olas›d›r: Öyküye karakterlerin yafllar›n› da ek-
leyin ve bunlarla da oynay›n, hepsinin ayn› cinsiyete sahip oldu¤unu varsay›n,
etnik veya ulusal kökenleri kullan›n. Ve öyküdeki de¤iflikliklerin derecelendir-
meyi nas›l etkiledi¤ini ve bunun nedenlerini inceleyin.

Al›flt›rmadan en iyi sonucu almak için öyküdeki her s›ralaman›n kabul edilir ol-
du¤u ve baz›lar› için kötü veya garip olabilecek argümanlar yüzünden insanla-
r›n “suçlanmaya” bafllanmayaca¤› aç›k bir ortam oluflturmak zorunludur.
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4.4.1 Uygulamaya yönelik baz› 
düflünceler

Ne demek istiyoruz?

Shubik’e (1975) göre insan› gerçek veya benze-
flim içinde özel bir rolde kullanan davran›flsal
model ve süreçleri yaflatmak ve ö¤retmek amaç-
l› oyunlara benzeflim (simülasyon) oyunlar› ad›
verilir. Benzeflim oyunu deneyimi, oyuncular›n
içinde s›n›rlar› zorlama ve kendilerinin daha ön-
ce hiç bilmedikleri yönlerini keflfetme potansiye-
linin bulundu¤u bir gerçeklik modelidir. Oyun
tasar›m›n›n baflar›s›na göre oyuncular benzeflen
eylem ve kararlar› günlük deneyimleriyle daha
iyi ba¤lant›land›r›r ve davran›flsal becerileri hak-
k›nda temel bir bilgi birikimi kazanabilirler. Ben-
zeflim oyunlar› ayn› zamanda yeni davran›fl ve
tutumlar› tehditlerden ve yarg›lardan uzak bir
ortamda uygulama olanaklar› oluflturur. Benze-
flimler özellikle di¤er kültürler hak›ndaki önyar-
g› ve kal›plarla yüzleflmek ve bu konulara de¤in-
mek için kültürleraras› ö¤renme yaklafl›m›nda
genç insanlarla çal›flman›n oldukça güçlü bir
yöntemidir.

Kültürleraras› ö¤renmede benzeflim
al›flt›rmalar›n› neden kullan›yoruz?

Benzeflim oyunlar› pratikte grup geliflimini ve
farkl›l›klar›n anlafl›lmas›n› kolaylaflt›rmak için ta-
sarlanm›flt›r. Gençlik çal›flmalar› aç›s›ndan benze-
flim oyunlar›, genç insanlar›n kendi potansiyelle-
rini ve yarat›c›l›klar›n› keflfetmekte kendilerini
rahat hissedecekleri bir iflbirli¤i atmosferinin yo-
lunu açar. Bu mutlaka al›flageldi¤imiz s›n›f odala-
r›nda gerçekleflmeyebilir.

Kültürleraras› ö¤renmeyi kolaylaflt›rmak için
benzeflim oyunlar›n› kullanman›n birçok yarar›
vard›r. Öncelikle oyuncular kararlar›n›n sonuçla-
r›n›n an›nda fark›na varabilmeleri d›fl›nda kendi-
lerini gelecek stratejilerini ak›lc› flekilde planla-
maya daha iyi haz›rlayabilecek elefltirel düflünme
becerilerini gelifltirirler. ‹kincisi, oyuncular ayn›
zamanda benzefltirilmifl durumda keflfedilen ku-
ram ve modelleri gerçek dünyadaki durumlara
uygulamay› ö¤renebilirler. Benzeflim oyunlar› sü-
reci oyunculara gerçekle benzeflen bir ortamda
rekabet, empati ve iletiflim ile ba¤lant›l› gerçek
davran›fllar› deneme olanaklar› sunar. Üçüncüsü,

bir olas›l›kla, kültürleraras› e¤itimciler için belki
en de¤erli yarar, gerçe¤in benzeri durumun, ço-
¤u insan›n kültürel farklarla yüzleflmesi için en
güvenli ortam olmas›d›r. Özellikle potansiyel ça-
t›flmalarla ilgili kültürel konulara de¤inirken ben-
zeflim oyunlar›, dini inançlar, cinsiyetin rolü ve
daha spesifik olarak cinsiyet eflitli¤i gibi tehlikeli
sorular›n incelenmesi için güvenli bir alan sa¤lar.
Dördüncüsü, genç insanlara bilginin formal ol-
mayan bir ortamda deneyimsel ö¤renme yoluyla
aktar›lmas› için alternatif bir yöntem olabilir. Son
olarak yap›c› olarak kullan›ld›¤›nda genç insanla-
r› motive etmek ve güçlendirmek için etkin bir
yol olabilir.

Benzeflim oyunlar›n› kullan›rken nelere
dikkat etmeliyiz?

Bir ö¤renme yöntemi olarak benzeflim (a) en üst
düzeyde duygusal kat›l›mla desteklendi¤inde,
(b) güvenli bir ortamda yaflama geçirildi¤inde,
(c) deneyimin anlafl›lmas› için uygun bir de¤er-
lendirme süreci ve aç›k bir özetle desteklendi-
¤inde daha etkili olabilir. Baflka bir deyiflle “bü-
tünlefltirici bir ö¤renme”, aç›k bir ö¤renme
ortam›nda içerik, görüfl aç›s› ve ö¤renme tarzla-
r›ndaki farkl›l›klardan ö¤renme üzerinde odakla-
nan bütüncül bir ö¤renme süreci olmal›d›r. Bunu
uygulamak için üç nokta özellikle önemlidir:

1) Yeni düflünce, ilke ve kavramlar›n yay›lmas›
(“içerik”);

2) ‹çeri¤i deneyimsel bir çevre içinde uygulama
olana¤› (“deneyim”);

3) Eylemlerin ve benzeflimin her bir aflamas›n-
daki performanslar aras›ndaki ba¤lant›lar›n
sonucu olarak yeniden düflünme. Deneyim
asl›nda neydi, ne ö¤renildi ve günlük gerçek-
liklerle ilintilendirme için ne daha iyi yap›labi-
lirdi?

Benzeflimin yap›land›r›lmas›

Bir benzeflim oyununun yap›land›r›lmas›nda bir-
çok farkl› yol ve dolay›s›yla birçok farkl› ürün
olabilir. Afla¤›daki ö¤eler kültürleraras› gençlik
çal›flmalar› uygulamalar›nda en yayg›n ve en po-
püler olanlard›r.

Kurulufl: Fiziksel atmosferi, grup motivasyonu-
nu ve bunlar›n ne kadar birbiriyle ba¤lant›lan-

4.4 Benzeflim (Simülasyon) oyunlar›Mohammed

Haji Kella
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d›r›ld›¤›n› içerir. ‹çeri¤in seçiminin de oyunun
kuruluflunu belirledi¤ini not etmek de yararl›
olabilir.

‹çerik ve amaç: Her oyunun bir amac› ve içeri-
¤i vard›r. Kolaylaflt›r›c› bunun oyuncular için
aç›k ve belirli olmas›n› sa¤lamak zorundad›r.
Ço¤u durumda içerik ve amaç günlük gerçekle-
ri yans›t›r.

Kurallar: Bunlar genellikle temel kurallar olarak
bilinir ve iletiflimi yönlendirmek ve rolleri tan›m-
lamak aç›s›ndan özellikle önemlidir. Oyunun ko-
laylaflt›r›c›s› için de bir yönlendiricidir.

Zamanlama: Baflar›l› bir benzeflim oyunu haz›rl›k
aflamas›ndan de¤erlendirme sürecine kadar elde
olan zaman taraf›ndan belirlenir. Kat›l›mc›lar›n
oyuna dahil olmas› ve kat›lmaya istekli olmas›

için yeterli zaman bulunmal›d›r. Benzeflim oyun-
lar› günler sürebilece¤i gibi bir saat ya da biraz
daha fazla zaman alabilir. Oyunun zamanlamas›
içerik ve amaca göre belirlenir. Kat›l›mc›lar›n de-
¤erlendirme öncesinde rollerinden s›yr›lmas› için
de yeterli bir zaman olmal›d›r.

4.4.2 S›n›r 20

S›n›r 20 kat›l›mc›lar›n ayr›mc›l›k ve d›fllanmay›
yaflamalar›na yard›mc› olan oldukça güçlü bir
benzeflim oyunudur. Eflitsizlik, az›nl›k-ço¤unluk
iliflkileri ve güç gibi konulara de¤inir. Benzeflim
s›ras›nda kat›l›mc›lar toplumlar›m›zda ortak ger-
çeklik olan adaletsizlikleri yaflarlar ve de¤erlen-
dirme aflamas›, bunu yeniden düflünmeleri ve
kendi deneyimleriyle ba¤lant›land›rmalar›na yar-
d›mc› olur. Bu yöntemin tam bir tan›m› için E¤i-
tim Paketi*, sayfa 110’a bak›n›z.

* E¤itim Paketi (Genç insanlar ve yetiflkinlerle informal kültürleraras› ö¤renme için düflünceler, kaynaklar, yöntem-
ler ve etkinlikler) - Education Pack (Ideas, resources, methods and activities for informal intercultural education
with young people and adults): Avrupa Konseyince Irkç›l›k, Yabanc› Düflmanl›¤›, Yahudi Karfl›tl›¤› ve Hoflgörü-
süzlü¤e Karfl› Avrupa Gençlik Kampanyas› “Herkes Farkl›, Herkes Eflit” çerçevesinde ilk olarak 1995 y›l›nda ha-
z›rlanan yay›n. ‹nternet üzerinde http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/3-Educational_resources/Educati-
on_Pack/ adresinde de bir versiyonu ücretsiz olarak yararlan›labilecek flekilde bulunmaktad›r (ç.n.).
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Değerbilir sorgu, farklılıkları değerlendirmek ve kültürlerin değerlerinin farkına varmak için çok
yararlı bir yöntemdir. Özellikle farklı kültürler arası güvensizlik bulunan yerlerde değerlerle top-
lumun önemini bağlantılandırmak için kullanılmıştır. En kesin anlamıyla bir benzeşim oyunu
değildir, ancak deneyimli kolaylaştırıcılar tarafından katılımcıların kültürel değerler gibi kültür-
lerarası ilişkilerin duyarlı ve kökü derinlerde yatan konuları hakkında bir diyaloğa girmelerine
yardımcı olmak amacıyla bir benzeşim alıştırması olarak da kullanılmıştır. Bu yöntemi kendi
gerçekliğinize ve üzerinde çalıştığınız hedef gruba göre de uyarlayabilirsiniz.

Gereken kaynaklar
Kalemler, beyaz tahta ve kâ¤›tlar, tahta kalemleri ve yap›flkan bant.

Grup büyüklü¤ü
En az 4.

Zaman
Grup büyüklü¤üne göre 1-2 saat.

Ad›m ad›m
1 Grubu biri az›nl›k, di¤eri ço¤unluk üyesi olmak üzere çiftlere bölün.
2 Anketi ve kurallar› da¤›t›n. Al›flt›rman›n içerik ve amac›n› girifl olarak aç›kla-

y›n. Her bir kifliye sorular›n sorulmas› için 15’er dakika verin (toplamda 30
dakika).

3 Sorular› soranlar›n görüflmeler s›ras›nda bulduklar› de¤erleri kendi kültürün-
de en yayg›n olanlara göre s›ralayarak bireysel olarak özetlemelerini ve tah-
taya yazmalar›n› isteyin (10 dakika).

4 Grubun bulunan ortak ve farkl› de¤erlerin bir listesini yapmalar›n› isteyin. Ka-
t›l›mc›lar›n bunu genifl bir zaman içinde yapmalar›na izin verin (15 dakika).

5 De¤erlendirme (40 dakika).

Düflünceler ve de¤erlendirme
Geriye bak›fl
Kat›l›mc›lar›n sorgucu ve sorgulanan olarak nas›l hissettiklerini sorun. Son kez
bir az›nl›k ya da ço¤unluk üyesi olarak ne zaman takdir edilmifllerdi? Bunu
az›nl›k-ço¤unluk iliflkileriyle nas›l iliflkilendirebilirler? De¤erler ortak m›? Az›nl›k
ve ço¤unluk aras›nda önemli de¤er farkl›l›klar› var m›? Hangi de¤erler genellik-
le aç›¤a vuruluyor, ancak bunlara ba¤l› hissedilmiyor?

Deneyimler
Bu yöntem Avrupal› kolaylaflt›r›c›lar aras›nda oldukça popüler olmaya bafl-
lam›flt›r; en iyi yan› kat›l›mc›lara sa¤lad›¤› kiflisel bak›fl olanaklar›n›n çoklu-
¤udur.

4.4.3 “De¤erbilir Sorgu”
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Çoğunluk için sorular:
A) Ülkenizde bir az›nl›k üyesiyle yaflad›¤›n›z en olumlu deneyimi, gerçekten

canl›, gurur duydu¤unuz, yarat›c› veya etkin hissetti¤iniz bir zaman› anlat›-
n›z. Bu s›rada koflullar nelerdi? Nas›l hissettiniz? Onlar hakk›nda keflfetti¤i-
niz en olumlu fley neydi?

B) Gelecekte bunun gibi daha fazla deneyimi yaflamak için neler gerekmekte-
dir?

Azınlık için sorular:
A) Ço¤unluklarla birlikte yaflad›¤›n›z en olumlu deneyimi anlat›n›z. Gerçekten

canl›, gurur duydu¤unuz, yarat›c› veya etkin hissetti¤iniz bir zaman› düflü-
nün. Bu s›rada koflullar nelerdi? Nas›l hissettiniz? Bu iliflki hakk›nda keflfet-
ti¤iniz en olumlu fley neydi?

B) Sizin ve di¤er az›nl›k üyesi genç insanlar›n gelecekte bunun gibi daha fazla
deneyimi yaflamalar› için neler gerekmektedir?

Görüflmeler için ipuçlar›
Sorular› yaln›zca yaz›ld›¤› gibi kullan›n ve yan›tlar› etkilemeye çal›flmay›n.
Görüflülen kiflinin öyküsünü anlatmas›na izin verin. Bu s›rada kendi öykünüzü
anlatmay›n veya deneyimler hakk›nda görüflünüzü belirtmeyin.

Dikkatlice dinleyin ve deneyimin alt›nda yatan de¤erleri bulmaya
çal›fl›n

Daha ileri bir inceleme için afla¤›daki sorular› kullanabilirsiniz:
Biraz daha anlatabilir misin? Neden bu flekilde hissediyorsun? Bu senin için ne-
den önemliydi? Bu seni nas›l etkiledi? Bu deneyim az›nl›k/ço¤unluk hakk›nda-
ki alg›laman› de¤ifltirebilir mi?
Baz› insanlar›n yan›tlar hakk›nda düflünmek için biraz daha fazla zamana ge-
reksinimi olabilir; sessizli¤e izin verin. Baz›lar› sorulardan baz›lar›n› yan›tlaya-
maz veya yan›tlamak istemezse zorlamay›n.

Brahma Kumaris, Dünya Ruhani Üniversitesi (World Spiritual University),
Londra, BK’dan uyarlanmıştır.
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Bu oyun iki kültürün buluflmas›n›n bir benzeflimidir. Yabanc› kültürel davran›fl›n anahtarlar›n› bu-
lun, yabanc› bir kültürle karfl›laflman›n etkilerini inceleyin. Bir mühendisler tak›m› yabanc› bir ül-
keye oran›n insanlar›na köprü yapmay› ö¤retmeye gider.

Gereken kaynaklar
Mukavva veya kal›n karton, yap›flt›r›c›, makas, kurflunkalem, Derdyal›lar ve mü-
hendisler için oyunun aç›klamalar›. ‹ki ayr› oda.

Grup büyüklü¤ü
‹ki gruba ayr›lacak en az 12 kifli.

Zaman
De¤erlendirme dahil 1,5-2 saat.

Ad›m ad›m
1 Grubun büyüklü¤üne göre 4-8 kiflilik bir tak›m›n Derdyal›lara köprü yapma-

s›n› ö¤retecek mühendis ekibini oynamalar›n› sa¤lay›n. Bu ekibe mühendis-
ler için aç›klamalar verilir ve farkl› bir odaya al›n›rlar.

2 Geri kalanlar Derdyal›lar olacakt›r. Derdyal›lar için aç›klamalar kendilerine ve-
rilir. Çok fazla insan varsa ayn› zamanda yaln›zca gözleyip notlar alan bir de
gözlemciler tak›m› oluflturabilirsiniz. Bu gözlemcilere Derdyal›lar›n kültürü
önceden verilmez, bu yüzden bafllang›çta mühendislerle birlikte bulunmal›-
d›rlar.

Düflünceler ve de¤erlendirme
Geriye bak›fl
Oyunun sonras›nda iki kat›l›mc› grubu birer büyük kâ¤›t al›p afla¤›daki üç nok-
ta hakk›nda yorumlar›n› not ederler:

1) Olgular 2) Duygular 3) Anlay›fllar

Afla¤›daki noktalar ise genel oturumda tart›fl›lmal›d›r:

• Di¤erlerinin de bizim gibi düflündü¤ünü düflünme e¤ilimimiz vard›r.
• Ço¤unlukla kültürel davran›fllardaki farkl›l›klar›n fark›nda olmadan do¤rudan

de¤erlendirme yapar›z.
• Roller nas›l da¤›t›lm›flt›? Ben hangi rolü ald›m? Bu, kimli¤im hakk›nda neyi

aç›¤a ç›kar›yor? Rolümde rahat m›yd›m?
• Sahip oldu¤um görüntü di¤erlerince alg›lananla ayn› m›yd›?
• Kültürel arka plan›m›n ald›¤›m role etkisi ne oldu?

Kartlar:
‹zleyen sayfalara bak›n›z.

4.4.4 “Derdyal›lar”
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Derdyal›lar için kurallar

Durum
Derdya ad›nda bir ülkede yaflamaktas›n›z. Yaflad›¤›n›z köy, pazar›n bulundu¤u
komflu kentten derin bir vadiyle ayr›lm›fl durumda. Pazara ulaflmak için iki gün-
lük bir yürüyüfl gerekiyor. Vadi üzerine kurulacak bir köprü ise bu yolculu¤u
befl saate düflürecek.

Derdya hükümeti yabanc› bir flirketle köyünüze gelmeleri ve size köprü yap›m›-
n› ö¤retmeleri amac›yla anlaflmaya vard›. Bu sayede insanlar›n›z Derdya’n›n ilk
mühendisleri olacak. Bu ilk köprüyü yabanc› uzmanlarla yapt›ktan sonra bütün
Derdya’da köprüler yaparak di¤er insanlar›n yaflamlar›n› kolaylaflt›rabileceksiniz.

Köprü kurflunkalem, cetvel, makas ve yap›flt›r›c› kullanarak kâ¤›ttan yap›lacak.
Malzemeleri ve aletleri biliyorsunuz, ancak yap›m tekniklerini bilmiyorsunuz.

Sosyal davran›fllar
Derdyal›lar birbirlerine dokunmaya al›flk›nd›rlar. ‹letiflimleri de dokunmadan ol-
maz. Konuflurken dokunmamak çok kaba olarak nitelendirilir. Ancak do¤rudan
dokunmak flart de¤ildir. Bir gruba kat›l›rsan›z herhangi bir grup üyesine dokun-
du¤unuz anda konuflmaya dahil olursunuz.

Ayn› zamanda, yaln›zca yan yana geçiyor olsan›z bile karfl›laflt›¤›n›zda birbirini-
zi selamlaman›z çok önemlidir.

Selamlamalar
Geleneksel selamlama omuza kondurulan bir öpücüktür. Selamlamay› bafllatan
di¤erinin sa¤ omzunu öper, di¤eri ise selamlayan›n sol omzunu öperek karfl›l›k
verir. Bunun d›fl›ndaki bütün öpücükler hakaret say›l›r. El s›k›flmaksa Derd-
ya’daki en büyük hakaretlerdendir. Bir Derdyal› selamlanmamak ya da konuflu-
lurken dokunulmamak yoluyla hakarete u¤rarsa yüksek sesle ba¤›rmaya baflla-
yarak buna tepki gösterir.

Evet/hay›r
Derdyal›lar “hay›r” kelimesini kullanmazlar. Her zaman “evet” derler, ancak “ha-
y›r” demek istiyorlarsa “evet” derken bafllar›n› onaylar gibi sallarlar. (Bunu da
grup içinde denemelisiniz.)

Çal›flma s›ras›ndaki davran›fllar
Derdyal›lar çal›fl›rken de dokunurlar. Aletler cinsiyete özeldir: Makaslar erkek,
kurflunkalem ve cetvel diflidir. Yap›flt›r›c› ise cinsiyetsizdir. Erkekler kurflunkale-
me veya cetvele, kad›nlar ise makasa hiçbir zaman dokunmazlar. (San›r›m bu-
nun geleneklerle veya dinle bir ilgisi var.)

Yabanc›lar
Derdyal›lar iletiflimi severler. Bu nedenle yabanc›lardan da hofllan›rlar. Ancak
kendileriyle ve kültürleriyle de gurur duyarlar. Bu köprüyü kendi bafllar›na hiç-
bir zaman yapamayacaklar›n›n fark›ndad›rlar; ancak di¤er yandan yabanc›lar›n
kültürünü ve e¤itimini de üstün olarak görmezler. Köprü yap›m› basitçe bilme-
dikleri bir fleydir. Yabanc›lar›n kültürlerine uyum göstermelerini beklerler; an-
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cak bu davran›fl kendileri için çok do¤al oldu¤undan bunu uzmanlara aç›klaya-
mazlar. (Bu nokta çok önemlidir.)
Derdyal› bir erkek bir kad›n taraf›ndan tan›flt›r›lmad›¤› sürece baflka bir erkek-
le iletiflime geçmez. (Kad›n›n Derdyal› olup olmamas› fark etmez.)

Mühendisler için kurallar

Durum
Çokuluslu bir inflaat flirketi için çal›flan bir grup uluslararas› mühendissiniz. fiir-
ketiniz Derdya hükümetiyle çok önemli bir anlaflma imzalayarak Derdyal›lara
köprü yap›m›n› ö¤retmeye talip oldu. ‹mzalanan anlaflmaya göre bu ifllemi be-
lirli bir tarihe kadar tamamlaman›z gerekiyor, yoksa anlaflma iptal edilecek ve
siz de iflsiz kalacaks›n›z.

Derdya hükümeti Avrupa Birli¤i taraf›ndan finanse edilen bu projeye büyük
önem veriyor. Derdya oldukça da¤l›k bir ülke ve üzerinde hiçbir köprü bulun-
mayan birçok kanyon ve vadi bulunmakta. Bu nedenle Derdyal›lar›n köylerden
büyük flehirdeki pazara ulaflmalar› günler sürüyor. Köprünün inflas›yla birlikte
ise Derdyal›lar›n bu yolculu¤u yaln›zca 5 saatte tamamlamas› bekleniyor.

Derdya’da birçok kanyon ve vadi bulundu¤undan yaln›zca bir köprü infla edip
ülkeyi terk edemezsiniz. Derdyal›lara kendilerinin nas›l köprü yapacaklar›n› ö¤-
retmelisiniz. 

Oyun
Öncelikle bu kurallar› dikkatlice okumal› ve köprüyü nas›l yapaca¤›n›za birlik-
te karar vermelisiniz. Belli bir zaman sonras›nda tak›m›n›zdan iki kiflinin 3 da-
kika için köprünün yap›laca¤› Derdya köyüne giderek ilk incelemeyi yapmala-
r› (do¤al ve maddi koflullar› incelemek, Derdyal›larla ba¤lant›ya geçmek vs.)
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istenecektir. Daha sonra onlar›n raporunu analiz etmeniz ve haz›rl›klar› tamam-
laman›z için 10 dakikan›z olacak.

Bunun ard›ndan bütün mühendislik tak›m› Derdyal›lara köprü yap›m›n› ö¤ret-
mek için Derdya’ya gideceklerdir.

Köprü
Köprü, kâ¤›t bir köprüyle simgelenecektir. Köprü yaklafl›k 80 cm.’lik bir arayla
yerlefltirilmifl iki sandalye veya masay› birlefltirmelidir. Sa¤lam olmal› ve yap›m
sürecinin sonunda yap›m›nda kullan›lan makas ve yap›flt›r›c›lar› tafl›yabilmeli-
dir.

Köprünün parçalar› önceden kesilip Derdya’da yaln›zca birbiriyle birlefltirile-
mez, çünkü Derdyal›lar›n yap›m›n her aflamas›n› ö¤renerek kendilerinin yapa-
bilmeleri amaçlanmaktad›r.

Her bir parçan›n önce kalem ve cetvelle çizilip makasla kesilmesi gerekir.

Malzemeler
Köprü kâ¤›t/kartonla yap›lacakt›r.
Planlama ve yap›m için kâ¤›t, yap›flt›r›c›, makas, cetvel ve kalem kullanabilirsi-
niz.

Zaman
Derdya’ya gitmeden önceki planlama ve haz›rl›k aflamas› için 40 dakika.
Derdyal›lara köprü yap›m›n› ö¤retmek için 25 dakika.
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4.5.2 “Aile yeme¤i”

4.5 Rol Oyunlar›

Rol oyunu kat›l›mc›lar›n deneyimlerini, onlara
gruptakilerin oynayacaklar› özel bir rolü olan bir
senaryo vererek yaflamalar› üzerine kurulu aktif
bir ö¤renme yöntemidir. Buradaki ana ö¤e tart›fl-
ma ve kiflinin kendinin ve di¤erlerinin deneyim-
lerinden daha fazla ö¤renmesidir.

Baz› genel düflünceler

Rol oyunu özellikle kültürleraras› ö¤renme otu-
rumlar›nda kat›l›mc›lar›n deneyimini ortaya koy-
mak için oldukça güçlü bir araçt›r. Bu yüzden
oturumun hedeflerine ulaflmas›n› sa¤lamak için
baz› önkoflullar›n önemi büyüktür:
• Oturumun amaç ve hedeflerinin net olarak or-

taya konulmas›.
• Grubun gereksinimleri ve özellikleri. Senaryo

buna göre uyarlanabilir. Hiç kimse senaryodan
veya di¤erlerinin oyunlar›ndan rahats›z olma-
mal›d›r. Kat›l›mc›lara gerçek yaflamda hiçbir
zaman sahip olmayacaklar› roller verme flans›-
n› de¤erlendirebilirsiniz.

• Ortam› düzenlemek için biraz çaba yararl› ola-
cakt›r. Senaryo oynan›rken hiçbir engel olma-
mas›na özen gösterin.

• Sonras›ndaki tart›flmada de¤inilecek yeterince
konu oluflmas› için rol oyununun geliflmesine
yeterli zaman. Ayr›ca kat›l›mc›lar›n rollerini an-
lamalar› ve içine girebilmeleri için de zaman
gereklidir. Senaryo oynand›ktan sonra kahve
aras› gibi bir mola planlamak da önemlidir; ve-

rilecek bu ara, tart›flma bafllamadan önce rolle-
rinden s›yr›lmalar›n› sa¤lar.

• Gözlemciler (senaryoda rol almayan kat›l›mc›-
lar) iyi bilgilendirilmeli ve tart›flmaya katk›da
bulunmalar› istenmelidir, çünkü ço¤unlukla
tart›flma için fazlas›yla malzeme sunarlar.

• E¤itmen(lerin) deneyimi (hedeflerin saptanma-
s›, rol oyununun oynat›lmas› ve özellikle son-
ras›ndaki geriye bak›fl ve tart›flma) sonuca
ulaflmak aç›s›ndan yaflamsal önemdedir.
Oyunda rahat olamayan kat›l›mc›lar olabilir.
Bu nedenle oyun için gönüllüler istenebilir,
ancak ayn› zamanda rolleri belli kat›l›mc›lara
da¤›tma seçene¤ini de aç›k tutmak yararl› ola-
bilir.

Rol oyunu deneyimlerden yararlan›lmas› için iyi
bir yöntemdir ve kültürleraras› ö¤renme oturum-
lar›nda kullan›ld›¤›nda hedefleri flunlar olmal›d›r:
Önyarg›lar›n incelenmesi, grup içinde ve farkl›
kültürlere karfl› hoflgörünün desteklenmesi, az›n-
l›k/ço¤unluk iliflkilerinin, hoflgörünün s›n›rlar›n›n
incelenmesi vs.

4.5.1 Yöntem olarak rol oyunu

Alexandra

Raykova

Bu, eğitim paketinde yer alan bir alıştırmadır ve hoşgörünün sınırlarını incelemek için özellikle
ulusal düzeyde bir etkinlikte kullanılırsa oldukça yararlıdır. Belli konuların (stereotipler ve önyar-
gılar, değerler vs.) grupta incelenmiş olduğu zamanlarda daha iyi sonuçlar vermiştir. Roller otu-
rumun hedeflerine göre uyarlanabilir.
Bkz: Eğitim Paketi, sayfa 87.
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Günümüzde çoğunlukla insanların bize karşı hoşgörülü olmalarını bekleriz. Ancak kendimize
bizim ne kadar hoşgörülü olduğumuzu, hoşgörümüzün sınırlarının ne olduğunu ve bunun ne-
denlerini soruyor muyuz? Diğer insanlara karşı davranışlarımızın nedenleri nelerdir? Bu yöntem
var olan deneyimlerin farkına varmak, hoşgörünün sınırlarını, farklı azınlıklar arasındaki iliş-
kileri, ayrımcılığı ve dayanışmanın desteklenmesini tartışmak hakkındadır.

Gereken kaynaklar
Senaryonun ve oyuncular›n rollerinin fotokopileri.

Grup büyüklü¤ü
10-15
Ayn› zamanda genel oturumda da yap›labilir, ancak bu di¤erlerinin yerine ken-
dini koyacak kat›l›mc› say›s›n› azaltacakt›r. Ayn› zamanda en az 5 kiflilik bir
grupla da yap›labilir. Bu durumda al›flt›rmay› filme çekebilir ve tart›flmay› bafl-
latmadan önce kat›l›mc›lara yeniden gösterebilirsiniz.

Zaman
Al›flt›rman›n kendisi için 45-50 dakika, ancak arada ek bir kahve aras› planlan-
mal›d›r. Kahve aras› normalde senaryonun oynanmas›ndan sonra kat›l›mc›lar›n
tart›flma öncesi rollerinden s›yr›lmalar›na olanak sa¤lamak için gereklidir.

Ad›m ad›m
senaryo
Kentinizde genç bir eflcinsel, gece yar›s› bir eflcinsel kulüpten evine dönerken
bir grup genç taraf›ndan sald›r›ya u¤ram›flt›r. Kötü bir flekilde yaralanm›flt›r ve
flu anda hastanede yatmaktad›r. Bu olay sonras›nda kentinizdeki eflcinseller
derne¤i farkl› az›nl›k örgütlerine bir mektup yazarak kentinizdeki bu tür olay-
lara karfl› ortak bir eylem düzenlemek için bir toplant›ya ça¤›r›r. Polis de sald›r-
ganlar› bulmak için herhangi bir çaba harcamamaktad›r.

Roller
Eflcinsel organizasyonundan iki temsilci
Yerel Romanlar derne¤inden bir temsilci
Afrikal› göçmenler derne¤inden bir temsilci
Yerel Katolik kilisesinden bir temsilci

Roller amaca göre de¤ifltirilebilir. Rollerin nas›l oynanmas› gerekti¤ine yönelik
bir k›lavuzu önceden haz›rlayabilirsiniz.

Düflünceler ve de¤erlendirme
• Al›flt›rma zor muydu?
• Oyuncular oyun s›ras›nda kendilerini nas›l hissetti? 
• Di¤erlerinin gözlemleri nelerdi?

4.5.3 “Az›nl›k organizasyonlar› aras›ndaki iliflkiler”
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• Bu al›flt›rma içinde yaflad›¤›m›z gerçekli¤i ne kadar yans›tt›?
• Al›flt›rmada aç›¤a ç›kan somut sorunlar nelerdi?
• Bizler veya temsil etti¤imiz örgütlenmeler bu sorunlar›n çözümüne ne gibi
katk›larda bulunabilirler?

Deneyimler
Bu rol oyunu Alexandra Raykova ve Antje Rothemund taraf›ndan 1998’de dü-
zenlenen “Kat›l›m ve Yurttafll›k” Uzun Dönem E¤itim Kursunun kültürleraras›
ö¤renme oturumu için tasarland›. O zamandan bu yana yaln›zca 5 kiflinin kat›l-
d›¤› ve dolay›s›yla gözlemcisi bulunmayan ço¤unluk/az›nl›k iliflkileri üzerine
bir atölye çal›flmas›nda uyguland›. Bu nedenle bir video kamera kullan›ld› ve
dolay›s›yla, kat›l›mc›lara oyunu yeniden göstermek gerekti ve bölüm uzad›.
Gruptaki kat›l›mc›lar Afrikal› bir göçmen, Danimarka’dan bir Kürt, ‹sveç’ten bir
Roman, Belçika’dan bir Türk ve Finlandiya’dan genç bir kad›nd›. 

Roller afla¤›daki gibi da¤›t›ld›:
Kürt ve Roman - eflcinsel örgütünün temsilcileri,
Afrikal› göçmen - Roman örgütünün temsilcisi,
Finli kad›n - Afrikal› göçmen,
Türk eflcinsel genç -Katolik kilisesinin temsilcisi.

Tart›fl›lan konular ise homofobi (eflcinsel düflmanl›¤›), ayr›mc›l›k, hoflgörünün
s›n›rlar›, ço¤unluk ile az›nl›klar aras› ve farkl› az›nl›klar aras› iliflkiler oldu.

Bu al›flt›rman›n yarat›c›l›¤›n›z› uyand›rmas›na izin verin; böylece farkl› bir dü-
flünce veya senaryo uygulamaya da karar verebilirsiniz.
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4.6 Problem çözme

4.6.1 “Dokuz nokta problemi”

Düflünme eylemimizdeki s›n›rlar› gösteren basit ve çabuk bir al›flt›rma.

Gereken kaynaklar
Bütün kat›l›mc›lara da¤›t›lmak üzere afla¤›daki çizimi içeren birer kâ¤›t.

Grup büyüklü¤ü
Önemli de¤il

Zaman
15 dakika kadar.

Ad›m ad›m
Çizimi kat›l›mc›lara da¤›t›n. Kat›l›mc›lar›n bireysel çal›flma yaparak dokuz nok-
tay› yaln›zca dört düz çizgi kullanarak ve kalemi kâ¤›ttan kald›rmadan birbirine
ba¤lamalar›n› isteyin. (Kalemi ancak birbirine ba¤l› dört düz çizgiyi çizdikten
sonra ka¤›ttan kald›rabilirler.)
Bir süre sonra çözebilen olup olmad›¤›n› sorun ve nas›l yapt›klar›na bak›n. Ger-
çekte bunu çözmenin tek yolu çizgilerin uçlar›n›n ikisinin dokuz noktan›n olufl-
turdu¤u sanal karenin s›n›rlar›n›n d›fl›na uzanmas›yla olur.

Örne¤in, çizgi üst sol köfleden bafllar ve köflegen boyunca sa¤ afla¤›ya do¤ru
gider. Alt sa¤ köflede ikinci çizgi bafllar ve yatay olarak sola do¤ru gider ve sol
alt köfledeki noktan›n üstünden geçerek biraz daha ileriye gider. Üçüncü çizgi
buradan, karenin d›fl›ndan bafllar ve ilk sütundaki ortadaki noktay› ilk sat›rdaki
ortadaki noktaya ba¤layarak yine karenin ötesine do¤ru uzan›r. Dördüncü çiz-
gi de karenin d›fl›nda, üst sa¤ köfledeki noktan›n üstünden bafllar ve do¤rudan
afla¤›ya kadar iner.

Arne

Gillert
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Düflünceler ve de¤erlendirme
Kat›l›mc›larla problemin çözümünün bulunmas›n›n neden zor oldu¤unu tart›-
fl›n. ‹nsanlar›n olgulara s›n›rl› bir aç›dan bakma e¤ilimi vard›r ve bazen, özellik-
le de kültürleraras› ö¤renme s›ras›nda s›n›rlar›n ötesine gitmek gerekebilir. Ken-
di kültürümüzce etkilenmifl standart bak›fl aç›m›z kültürleraras› ortamlarda
çözüm bulmaya ciddi bir s›n›r getirebilir. Daha genifl aç›dan bütün resmi gör-
memiz gerekir.

Deneyimler
Baz› küçük al›flt›rmalar ve kuramlar›n kar›fl›m› fleklinde, al›flt›rmalar›n kuramsal
k›s›mda yapt›¤›n›z yorumlar› destekler flekilde sunuldu¤unda kültürleraras› ö¤-
renmeye bir girdi olarak oldukça yararl› oldu¤u görülmüfltür. Kiflilere fazla ba-
sit görünebilir –sonuçta öyledir de– bu nedenle fazla bir anlam yüklememeye
dikkat edin.
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4.6.2 “Yumurt-a-l›flt›rma”

Bir yumurtay› yakalamak neden kültürleraras› bir çal›flma olabilir?

Gereken kaynaklar
4-5 kat›l›mc› bafl›na bir çi¤ yumurta. Yumurtalar› tavana ba¤lamak için ip. Çok
say›da kâ¤›t, makaslar, eski dergiler, karton, yap›flt›r›c›.
Her 4-5 kat›l›mc›l›k gruba 4’e 4 metrelik bir alan.

Grup büyüklü¤ü
En az 5, en çok 35. Daha fazla kat›l›mc› varsa grubu al›flt›rmay› (de¤erlendirme
k›sm› dahil) ayr› ayr› yapacak birçok gruba bölebilirsiniz. 

Zaman
1 saat 15 dakika kadar.
10 dakika girifl.
30 dakika problemin çözümü.
30 dakika de¤erlendirme.

Ad›m ad›m
1 Küçük gruplar›n çal›flaca¤› odalar› haz›rlay›n. Her bir küçük grup için çi¤ yu-
murtay› iple ba¤lay›n ve tavana yerden 1,75-2 m yüksekli¤e as›n. Yumurtay›
çok s›k› sarmay›n, yere düflerse k›r›lmal›. Her bir küçük grup için bir y›¤›n müs-
vette kâ¤›t, makas ve yap›flt›r›c› haz›rlay›n.
2 Büyük grubu her biri 4-5 kat›l›mc›y› içerecek flekilde küçük gruplara bölün.
Gruba al›flt›rmay› anlat›n: Al›flt›rman›n bafllamas›ndan tam 30 dakika sonra ko-
laylaflt›r›c› odaya gelerek yumurtay› tutan ipi kesecektir. Tak›m olarak görevle-
ri yumurtan›n k›r›lmas›n› önleyecek bir fleyler infla etmektir. Uygulanacak kural-
lar:
• Kat›l›mc›lar veya malzemeler yumurtaya veya ipe dokunamazlar.
• Yaln›zca onlar için haz›rlad›¤›n›z malzemeler kullan›labilir. (Odada bulunabi-

lecek sandalye ve masa gibi eflyalar kullan›lamaz!)
3 Gruplar› izleyin ve kurallara uyup uymad›klar›n› gözetleyin. (‹ki küçük grup
bafl›na bir kolaylaflt›r›c› gerekebilir.)
4 Tam 30 dakika sonra gruplar›n çal›flmas›n› durdurun. Bir tur atarak ipleri ke-
sin ve tak›m›n yumurtan›n k›r›lmas›n› engellemekte baflar›l› olup olmad›¤›na
bak›n.
5 De¤erlendirme iki aflamal› olabilir: Önce küçük gruplarda (iste¤e ba¤l›), da-
ha sonra büyük grupta.

Ek seçenekler
Görüldü¤ü gibi bu al›flt›rma tak›m olarak çal›flma hakk›ndad›r. Al›flt›rmay› özel
amaçlar›n›za göre düzenlemek için çeflitli yollar bulunmaktad›r.
Yönteme daha güçlü bir kültürleraras› boyut katmak için, al›flt›rmay› bir tak›m›n
üyelerinin farkl› “kültürel” rolleri oynad›klar› bir benzeflim içine koyabilirsiniz.
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De¤erlendirmede daha sonra kültürleraras› iflbirli¤inin olanaklar› ve s›n›rlar›
hakk›nda tart›flabilirsiniz. ‹nsanlar birlikte çal›fl›rken en çok ne konuda zorlan-
d›lar? Nas›l ödünler verdiler?
Al›flt›rmaya kültürleraras› boyutu daha basit flekilde eklemek için her bir küçük
gruba (veya gruplar içindeki baz› üyelere) baz› engeller getirebilirsiniz: konufl-
man›n yasaklanmas›, çok lider merkezli olma veya hiçbir liderli¤i kabul etme-
me, zamana çok ba¤l› olma veya zaman›n geçti¤inin fark›nda olmama gibi...

Düflünceler ve de¤erlendirme
Her durumda de¤erlendirme tak›m›n ürünü olufltururken nas›l çal›flt›¤› üzerin-
de yo¤unlaflmal›d›r. Kifliler neleri gözlemlediler? Birbirleriyle iletiflim kurmakta
zorland›lar m›? Sorun çözmede farkl› tarzlar tak›m çal›flmas›n›n özelliklerini na-
s›l etkiledi? 

Kültürleraras› bir bileflen eklediyseniz bu özel boyut hakk›nda sorular sormal›-
s›n›z: Özel rol veya engel tak›m çal›flmas›n› nas›l etkiledi? Zorluklar› nas›l aflt›-
n›z?

Bu oturumun grubun baz› üyelerinin al›flt›rma s›ras›ndaki baz› davran›fllar› yü-
zünden suçland›klar› bir k›s›m haline gelmemesi önemlidir. Bunun yerine bu
durumu –bir tak›m içindeki farkl› çal›flma tarzlar›, davran›fllar, tercihler vs.–
özellikle kültürleraras› tak›mlarda oldu¤u gibi gerçek yaflamla iliflkilendirmeyi
deneyin. Ço¤u zaman birlikte çal›fl›rken farkl›l›klar olacakt›r. Bu farkl›l›klarla ya-
p›c› olarak nas›l bafla ç›kabilirsiniz? Nerelerde ödünler verilebilir?

Deneyimler
Bu al›flt›rman›n iyi yan› oldukça esnek olmas›d›r. Basit bir kurulum ve sonuçta
de¤inilebilecek birçok konu vard›r: grup oluflumu, insanlar›n sorunlar› nas›l
çözdü¤ü ve nas›l kültürleraras› olarak çal›flt›klar› gibi. Ancak bu avantaj ayn› za-
manda bir dezavantaj da olabilir: Çok esnek oldu¤undan al›flt›rman›n uygun bir
çerçevede kullan›lmamas› durumunda bütünüyle anlams›z hale de gelebilir.
1999’da Avrupa Gençlik Merkezi’nde “Uluslararas› Gençlik Etkinliklerinin Dü-
zenlenmesine Girifl” E¤itim Kursunda bu al›flt›rma programa rasgele yerlefltiril-
miflti ve tam da bu tehlikeye dikkat çekmek için kullan›ld›; bir e¤itim kursunun
bütün çerçevesine uymayan bir yöntemin e¤lenceli bile olsa ifllev bak›m›ndan
nas›l bütünüyle anlams›z olabilece¤i tehlikesine!
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4.6.3 “Piller kimde?”

Pazarlık ve karşılıklı bağımlılık üzerine bir alıştırma.

Gereken kaynaklar
4-5 kat›l›mc›l› küçük gruplar›n her birine en az befl farkl› parçaya ayr›labilecek
ve iki pille çal›flan bir fener.
Farkl› parçalar için kaplar.
Her bir küçük grubun gizli olarak tart›flabilecekleri kadar büyük bir oda.

Grup büyüklü¤ü
En az 12, en çok 30 (fenerlerin en az alt›flar parças› varsa). 

Zaman
Yaklafl›k 90 dakika:
10 dakika girifl.
40 dakika görevin tamamlanmas›.
40 dakika de¤erlendirme.

Ad›m ad›m
Fenerleri parçalar›na ay›r›n ve ayn› türden parçalar› ayn› kab›n içine koyun (ör.
ampulleri bir kaba, pilleri ayr› bir kaba vs.).
Grubu küçük gruplara ay›r›n ve her bir gruba birer kap verin. Al›flt›rmay› gruba
aç›klay›n: Görevleri “çal›flan bir sistemi bir araya getirmektir. Gruplar bir tak›m
halinde birlikte çal›flacak ve herhangi bir fley yapmadan önce grup karar› vere-
ceklerdir. 
Bir süre sonra baz› bireyler görevin tamamlanmas› için di¤er gruplarla pazarl›k
etmek veya de¤ifltokuflta bulunmak zorunda olduklar›n› keflfedeceklerdir. Baz›-
lar› çalmaya bile çal›flabilir. Çabukça anlafl›lmayabilecek bir gerçek, bütün siste-
min çal›flmas› için tek bir parça için çift pilin takas edilmesinin gerekecek olma-
s›d›r. Bazen pil grubu bilinçli olarak yaln›z tek bir pili takas etmeyi tercih
edecektir. Etkinlik her bir grupta çal›flan bir fener oldu¤unda ya da bir ç›kmaza
girildi¤i aç›kl›¤a kavufltu¤unda bitirilebilir.

Al›flt›rmay› bütün grupla birlikte de¤erlendirin.

Düflünceler ve de¤erlendirme
De¤erlendirilecek birçok boyut bulunmaktad›r. ‹yi bir bafllang›ç noktas›, hem
küçük gruplardaki tak›m çal›flmas›, hem de farkl› gruplar aras›ndaki pazarl›klar
ile ilgili olarak farkl› süreçlere bir bak›fl olacakt›r. Nas›l birlikte çal›flabildiniz? Ne
yolunda gitti, ne gitmedi? Al›flt›rma s›ras›nda grup olarak aç›kça ya da üstü ka-
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pal› olarak nereye eriflmek istedi¤inize karar verdiniz? Stratejileriniz bununla ça-
k›flt› m› ve ne kadar ifle yarad›lar?

Bu al›flt›rmada kültürleraras› ö¤renmeyle ilgili ana nokta iflbirli¤i ve karfl›l›kl›
ba¤›ml›l›kt›r. Bir araya getirildi¤inde çal›flan en çok say›da parçay› elde etmek
için gruplar›n birbirine karfl› de¤il, birlikte çal›flmalar› gerekmektedir. Ancak pil
grubu kendilerini daha fazla kayna¤a sahip olarak alg›layabilece¤inden (ya da
di¤er gruplar taraf›ndan böyle alg›lanabilece¤inden) bu bir sözde güç denge-
sizli¤ine yol açabilir. Bu sorunla nas›l bafla ç›k›labilir? Bu ne kadar zengin ve
yoksul gruplar ya da ülkeler aras› farkl›l›kla ba¤lant›l›d›r? Daha güçlü (ya da za-
y›f) bir duruma konma durumunda nas›l hissediyoruz? Bu güç farkl›l›¤› yaln›z-
ca alg› düzeyinde midir, yoksa bir gerçekli¤i var m›d›r? Bu engelleri aflmak ve
herkes için en iyi sonuçlar için birlikte çal›flmaya bafllamak için neler yap›lma-
s› gerekir?

Deneyimler
Bafllang›çta aç›kça fark›na var›lmas› zor olabilse de bu al›flt›rma ço¤unluk-
az›nl›k iliflkileri hakk›nda konuflma için ço¤unlukla mükemmel bir bafllang›ç
noktas› olmufltur. Bir toplumda birlikte yaflamak ve bundan herkes için en iyi
sonucun ç›kmas› için ço¤unluk ve az›nl›k gruplar›n›n iflbirli¤i yapmas› gerek-
mektedir. Ancak, di¤er nedenler yan›nda birbirlerini farkl› güç ve kaynak dü-
zeylerinde gördükleri için diyalo¤un zorlaflt›¤›, stereotiplerin ortaya ç›kt›¤› ve
önyarg›lar›n davran›fllar› etkiledi¤i durumlar oluflur.

De¤erlendirme s›ras›nda kat›l›mc›lar ço¤unlukla hemen al›flt›rman›n bu yönüy-
le ilgili konuflmak isteyeceklerdir. De¤erlendirmenin baflar›s›, kolaylaflt›r›c›n›n
kat›l›mc›lar›n yapt›klar› hakk›ndaki de¤er içeren yarg›lardan kaç›nabildi¤i, gü-
venli bir atmosferde artar.

Baz› insanlar için bu al›flt›rman›n kültürleraras› ö¤renmeyle ba¤lant›s› o kadar
aç›k olmayabilir. Genellikle tart›flman›n büyük bir bölümünü bu ba¤lant›ya ay›r-
mak ve kültürleraras› ö¤renmenin gruplar aras› engellerin afl›lmas›na nas›l
katk›da bulunabilece¤ini araflt›rmak çok önemli olmaktad›r. Kültürleraras› ö¤-
renme üzerine bu vurguyu daha güçlü olarak yapmak isterseniz (“yumurt-a-l›fl-
t›rma”da oldu¤u gibi) bu al›flt›rmay› bir benzeflim oyununun içinde kullanmak
seçene¤i de bulunmaktad›r. Ancak artan karmafl›kl›¤›n al›flt›rman›n amaçlar›n›-
za uygun olarak kullan›lmas›n› engelleyip engellemeyece¤ini de dikkate alma-
l›s›n›z.
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4.7 Araflt›rma ve sunufllar

4.7.1 “Kültür laboratuvar›”

Eldekini kullanmak: kişilerin deneyimleri,
gözlemleri, duyguları, nesneler, medya, yapı-
lar.

Bu bölümün konusu, kültür hakkındaki bütün
bu düşüncelerin yaşamlarımıza etkilerini araş-
tırmaktır.

Bir eğitim kursu, çalışma kampı, değişim veya seminerde “kültürlerarası öğrenme” bir düşünme
konusu olabilir; ancak katılımcıların kendilerini ve aralarındaki etkileşimleri öğrenme konuları
yapsak nasıl olur?

Gereken kaynaklar

• Kâ¤›t, kalem, beyaz tahta
• Saatler
• Düfl gücünüze ba¤l› olarak di¤er ekipmanlar
• En az bir kolaylaflt›r›c›
Yöntemi en iyi flekilde kullanmak için bu al›flt›rmay›, kat›l›mc›lar en az›ndan
birkaç gün birlikte olduktan ve “kültür” hakk›nda baz› kavramlarla çal›flt›ktan
sonra gerçeklefltirmek gerekir.

Grup büyüklü¤ü

En az 6 tavsiye edilebilir; daha yüksek bir say› dikkate al›nacak konular›n say›-
s›n› da art›racakt›r. 

Zaman

En az 2 saat önerilebilir, ancak bütün bir gün de sürebilir.

Ad›m ad›m

1 Kolaylaflt›r›c›, yöntemi kat›l›mc›lara aç›klar: Odadaki herkes kültür konusun-
da çal›flan bir bilim adam›d›r veya bir antropologdur; görevleri herkesin kül-
türel davran›fllar›n› gözlemlemektir.

2 Kat›l›mc›lar›n hangi ö¤eleri dikkate almak istediklerini tart›fl›n. Afla¤›daki bir
dizi konu önerisi liste olarak verilmifltir:

• Mekân: Bu binay›/kamp alan›n› paylaflmak için ne gibi yollar bulduk? Kiflisel
bir alan›m›z var m›?

• Zaman: Çal›flma zaman›yla serbest zaman› nas›l ay›r›yoruz? (Kahve aras› ger-
çekten bir ara m›, yoksa kahve eflli¤inde çal›flma m›?) Dakikli¤in her bir kifli
için anlam› nedir?

Mark

Taylor
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• ‹liflkiler: Birbirimize nas›l yaklafl›yoruz? Ne tür arkadafll›klar olufltu ve neden?
(Seksüel iliflkiler konusuyla ilgilenecek miyiz?)

• Alt-kültürler (bir önceki öneriyle birlikte de¤erlendirilebilir): Ne türden küçük
gruplar olufltu? Bunlar d›fllanm›fl az›nl›klar halinde mi?

• Paylafl›lan anlamlar ve varsay›mlar: Hepimiz ne türden flakalar› komik bulu-
yoruz? Bizi ne bir araya getiriyor?

• Sorun çözme yaklafl›mlar›: Birlikte yaflarken karfl›laflt›¤›m›z güçlüklere nas›l
çözüm buluyoruz?

• Topluluk ve bireycilik: “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” mi, “ben ben
ben” mi?

• ‹letiflim ve bilgi: Birbirimizle iletiflim kurmam›z›n de¤iflik yollar› neler? Bilgi
nas›l aktar›l›yor? Kimler aktif olarak bilgiyi araflt›r›yor, kimler bilginin kendisi-
ne gelmesini bekliyor?

• Erkekler ve kad›nlar: Farklar ve benzerlikler nelerdir? Ne kad›nlara özgü, ne
erkeklere özgüdür?

3 Kat›l›mc›lar› 4 - 6 kiflilik gruplara bölerek her gruba ayr› bir araflt›rma konusu
verin.

4 Gruplar nas›l çal›flmak istediklerine (örne¤in gözlemleme ya da anket kullan-
maya) ve çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› nas›l sunmak istediklerine karar versinler.
Sunufllar için bir süre belirleyin.

5 Eldeki süreye göre zaman›n % 50’sini araflt›rmaya, % 25’ini sunufllara ve %
25’ini de¤erlendirmeye ay›r›n.

Düflünceler ve de¤erlendirme
Tart›flmalarda afla¤›daki sorular (ve baflkalar›) üzerinde durulabilir:
• “Kültür üzerinde çal›flan bir bilim adam›” olmak nas›ld›?
• Araflt›rma grubunuzda hangi güçlüklerle karfl›laflt›n›z?
• Ne ö¤rendik?
• Kiflili¤i kültürden nas›l ay›rd›k?
• Birbirimizi yaln›zca birkaç gündür tan›yorsak kültür üzerine konuflmak ne ka-

dar geçerli bir yaklafl›m olur? (Bu yöntemi birbirini daha uzun süredir tan›yan
bir grup için kullan›yorsan›z bu soru görecelilefltirilmelidir.)

• Araflt›rman›n süresini uzatsayd›k neyi incelemek isterdiniz? 

Deneyimler
Claudia Scahchinger ve Lucija Popovska bu yöntemi ilk olarak kulland›klar›nda
oldukça teatral bir flekilde bafllad›lar; beyaz önlükler giyip birbirlerine “doktor”
ve “profesör”, di¤er kat›l›mc›lara ise farkl› üniversitelerden “de¤erli bilim adam-
lar›” fleklinde hitap ettiler. Gavan Titley ise yöntemi bir e¤itim kursunda bir atöl-
yenin temeli olarak kulland›. Bunlar yöntemin çokyönlülü¤ünü gösteriyor; bu
yöntemi sizin de nas›l kulland›¤›n›z› bilmek isteriz.

Kaynak: Claudia Schachinger ve Lucija Popovska, Kültürlerarası Öğrenme ve 
Çatışma Yönetimi Eğitim Kursu, Avrupa Gençlik Merkezi, Mayıs 1999.
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Basit bir sözcük: “De¤erlendirme”...
- Ne anlama geliyor?
- Ne için?
- Ne zaman? Hangi koflullar alt›nda?
- Kiminle?
- Nas›l yapmal›?

“De¤erlendirmek”, bir eylemin sonuçlar› hakk›n-
da bilgi toplamak ve bunlar› sonuçlar›n de¤eri
hakk›nda fikir sahibi olmak için önceden belir-
lenmifl kriterlere göre düzenlemek anlam›na gelir.
De¤erlendirme belirlenmifl bir plan› belli gerek-
çelerle sürdürmenize, de¤ifltirmenize veya ask›ya
alman›za yard›mc› olur. Bu yolla kalite kontrolü-
nü elde tutmak ve neyin elde tutulup neden vaz-
geçilebilece¤ine karar vermek olanakl›d›r.

Bizim çerçevemizde de¤erlendirme sorumlulu¤u
haz›rl›k tak›m›ndad›r, ancak onlar da, kat›l›mc›lar
da de¤erlendirmeye kat›lmal›d›r. O an ve gele-
cekte karar al›nmas› için herkesin katk›s› hem ha-
z›rl›k tak›m›, hem de kat›l›mc›lar için önemlidir.

Duruma göre de¤erlendirmede kullan›labilecek
birçok yöntem ve teknik bulunmaktad›r. Yönte-
mi koflullara göre tutarl› olarak uyarlamak
önemlidir. Ayn› zamanda e¤itmenlerin yeni dü-
zenlemeler ve gelifltirmeler yapmas›na yard›mc›
olmak üzere çal›flmalar› hakk›nda kiflisel düflün-
ce ve de¤erlendirmelerini sunmas› da önemlidir.
Afla¤›da kiflisel düflünce ve de¤erlendirmelere
yard›mc› olabilecek baz› anahtar sorular bulun-
maktad›r (Kyriacou, 1995’ten uyarlanm›flt›r):

• Bu çal›flmam› yararl› olarak gelifltirilebilecek
yönlerimi belirleme bak›fl aç›s›yla de¤erlendi-
rebilir miyim?

• Çal›flmam›n de¤erlendirmesinden gelecekteki
planlama ve uygulamalar›m› kararlaflt›r›rken
yeterince yararlan›yor muyum?

• fiimdiki çal›flmam hakk›nda yard›mc› olabile-
cek verinin toplanmas› amac›yla sistematik
yöntemlerden yararlan›yor muyum?

• Kültürleraras› ö¤renme/e¤itim hakk›nda çal›fl-
mam› etkileyebilecek geliflmeleri izlemeye u¤-
rafl›yor muyum?

• Özel bir çal›flma becerisini gelifltirmek için
(atölye çal›flmalar›na kat›lmak, e¤itim k›la-
vuzlar›n› kullanmak, arkadafllarla iflbirli¤ine
gitmek gibi) çeflitli yollar deniyor muyum?

• Gençlik çal›flanlar› aras›ndaki yerimi geliflim
gereksinimlerimi düflünmek aç›s›ndan en iyi
flekilde kullanabiliyor muyum?

• Çal›flma arkadafllar›ma çal›flmalar›n› de¤erlen-
dirmelerinde ve gelifltirmelerinde ne kadar
yard›mc› olabiliyorum?

• Daha etkin çal›flmak için zaman›m› ve eme¤i-
mi nas›l düzenleyebilece¤imi düzenli olarak
gözden geçiriyor muyum?

• Gerilim yaratan kaynaklarla etkin olarak bafla
ç›kmak için yararl› strateji ve teknikler kullan›-
yor muyum?

• Çal›flmamda arkadafllar›m›n sorunlar›n› tart›fl-
mas› ve üstesinden gelmesine yard›mc› olmak
üzere destekleyici bir ortam yarat›lmas›na yar-
d›mc› olabiliyor muyum?

4.8 De¤erlendirme

4.8.1 Genel düflünceler

Maria de Jesus
Cascão Guedes
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4.8.2 “‹letiflim a¤ac›”

Son değerlendirme sırasında diğerleriyle bağlantı kurmak için bir yöntem. Aynı zamanda ara de-
ğerlendirmelerde de kullanılabilir.

“‹letiflim A¤ac›” Yapraklar›n ölçe¤i”

1________3_________5

(En az) (En çok)

1 - sar›
2 - yeflil
3 - mavi
4 - k›rm›z›
5 - kahverengi

Etkinli¤in amac›
Hangi konularda konsensüs bulundu¤unu, hangi konularda ise görüfllerin çeflitli oldu¤unu çabuk
taraf›ndan göstermek. Benzerlikler ve farkl›l›klar temelinde bir tart›flma yaratmak.

Kat›l›mc›lar aras›ndaki dil engelini aflmak.

Gereken kaynaklar
❑ Büyükçe bir kâ¤›t. Yapraks›z, ancak de¤erlendirilecek etkinlik say›s› kadar

dal› olan bir a¤aç çizin ve dallar›n üstüne de¤erlendirilmesini istedi¤iniz ö¤e-
leri yaz›n.

❑ En az 5 kalem (Bu, grubun büyüklü¤üne de ba¤l›d›r, ancak her renk için ay-
n› say›y› kullan›n): 1 sar›, 1 yeflil, 1 mavi, 1 k›rm›z› ve 1 kahverengi. Mümkün-
se bu renkleri bulmaya çal›fl›n.

❑ 1 (minimum) ile 5 (maksimum) aras›nda farkl› renkleri içerecek renkler ölçe-
¤inin yaz›l› oldu¤u bir kâ¤›t: 1 - sar›, 2 - yeflil, 3 - mavi, 4 - k›rm›z›, 5 - kahve-
rengi.

❑ Her biri birer odada bulunmak üzere iki kolaylaflt›r›c›.
❑ ‹¤neler veya yap›flkanl› bantlar.

Grup büyüklü¤ü
En az 4, en çok 20. 

Zaman
Grubun büyüklü¤üne ba¤l›.
Örne¤in 20 kat›l›mc› için 60/70 dakika:
‹lk aç›klama için 5 dakika.
‹letiflim a¤ac›n› tamamlamak için 30 dakika.
Bütün kat›l›mc›lar›n iletiflim a¤ac›n› sessizce gözlemesi ve incelemesi için 10 da-
kika.
De¤erlendirmeleri hakk›nda tart›flma için 15/25 dakika.



79

4

E¤itim K›lavuzu

KÜLTÜRLERARASI
Ö⁄RENME

Ad›m ad›m
‹lk kolaylaflt›r›c›, birinde a¤aç resmi, di¤erinde renkler ölçe¤i olan iki kâ¤›d› ve
kalemleri bir odaya (oda 2) veya kat›l›mc›lar›n a¤ac› anonim olarak tamamlaya-
bilece¤i bir yere koyar. Di¤er kolaylaflt›r›c› (kolaylaflt›r›c› 2) ise di¤er odada
(oda 1) oyunun amac›n› kat›l›mc›lara aç›klar.

Kolaylaflt›r›c› 2, oyunun kurallar›n› aç›klar: Kat›l›mc›lar birer birer oda 2’ye gide-
rek a¤ac›n her bir dal›na ölçekteki renklere göre etkinliklerdeki tatmin olma dü-
zeyini gösteren bir yaprak ilifltirecektir. Daha sonra oda 1’e gelerek al›flt›rman›n
sonunu beklerler.

Herkesin ne yap›laca¤›n› anlay›p anlamad›¤›n› kontrol edin.
Herkesin görevi tamamlay›p tamamlamad›¤›n› kontrol edin.

Düflünceler ve de¤erlendirme
‹ki büyük kâ¤›d› oda 1’e getirerek hepsinin görebilece¤i bir yere yerlefltirin.
A¤aç tamamlanm›flt›r ve bütün kat›l›mc›lar nerede uzlafl›p nerede uzlaflamad›k-
lar›n› görebilirler.
Bütün kat›l›mc›lar› “iletiflim a¤ac›n›” gözleyip incelemeye davet edin. Bunun
için birkaç dakika verin.
Herkesin bunu yapt›¤›ndan emin olun.
Daha sonra bu de¤erlendirme hakk›nda bir tart›flma ile devam edin. 

Deneyimler
Öneriler
Grubun büyüklü¤ü 20’den fazlaysa kat›l›mc›lar› iki veya daha fazla gruba bö-
lebilirsiniz. Bütün etkinli¤i ayr› ayr› yapabilirler, ancak her bir grubun tamam-
lanm›fl de¤erlendirmesi bütün kat›l›mc›lara gösterilmelidir. Daha sonra etkin-
li¤in sonuçlar›n› bütün grupla birlikte tart›flabilirsiniz. Bunun için gerekecek
malzeme, kolaylaflt›r›c› say›s›, oda ve zaman› buna göre de¤ifltirmeyi unut-
may›n.

Bu yöntem son de¤erlendirme s›ras›nda di¤er yöntemlerle, örne¤in anket gibi
yaz›l› bir al›flt›rmayla birlefltirilebilir.
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4.8.3 “Ekspres z›play›fl”

Son değerlendirme için bir yöntem. Aynı zamanda ara değerlendirmelerde de kullanılabilir.

“Ekspres z›play›fl” Bayraklar›n ölçe¤i

1________3_________5
(En az) (En çok)

1 - turuncu
2 - mor
3 - mavi
4 - pembe
5 - yeflil

Etkinli¤in amac›
Tart›flmay› derinlefltirmek ve sonuçlara ulaflmak
Bütün kat›l›mc›lar›n görüfllerini ifade etmelerini sa¤lamak
Herkesin görüflüyle yüzleflmek ve üzerinde düflünmek

Gereken kaynaklar
❑ ‹ki kolaylaflt›r›c›
❑ 1 büyük çubuk
❑ 5 büyük bayrak dire¤i
❑ 100 metrelik ip
❑ Bayraklar› yapmak için 5 büyük üçgen malzeme: 1 turuncu, 1 mor, 1 mavi, 1

pembe ve 1 yeflil. Mümkünse renkleri oldu¤u gibi al›n.
❑ 1 (minimum) ile 5 (maksimum) aras›nda farkl› renkleri içerecek bayraklar öl-

çe¤inin yaz›l› oldu¤u bir kâ¤›t: 1- turuncu, 2- mor, 3- mavi, 4- pembe, 5- ye-
flil.

❑ Büyük bir kâ¤›t. Bir daire çizin ve de¤erlendirmek istedi¤iniz element kadar
bölmeye ay›rarak her bir bölme içine elementlerden birini yaz›n.

❑ Kalemler: 1 turuncu, 1 mor, 1 mavi, 1 pembe, 1 yeflil.
❑ ‹¤neler veya yap›flkanl› bantlar.
❑ De¤erlendirmek istedi¤iniz elementler hakk›nda her biri için en az 3’er tane

olmak üzere cümleler haz›rlay›n ve herkese bunlardan birer kopya haz›rla-
y›n.

Grup büyüklü¤ü
En az 4, en çok 20. 

Zaman
Grubun büyüklü¤üne ba¤l›.
Örne¤in 20 kat›l›mc› için 90 dakika:
‹lk aç›klama 5 dakika.
Al›flt›rman›n kendisi 45 dakika.
Bütün kat›l›mc›lar›n “ekspres z›play›fl›n›” sessizce gözlemesi ve incelemesi için
10 dakika.
De¤erlendirmeleri hakk›nda tart›flma için 30 dakika.



81

4

E¤itim K›lavuzu

KÜLTÜRLERARASI
Ö⁄RENME

Ad›m ad›m
1 Oyuna bafllamadan önce iki kolaylaflt›r›c› oday› veya mekân› haz›rlamal›-

d›r:
- (Birinde daire resmi, di¤erinde bayraklar ölçe¤i çizili olan) iki kâ¤›d› duva-

ra as›n.
- Befle bölünmüfl bir daire oluflturun ve her bir bölmenin kenar›na bayra¤›

as›l› büyük bir bayrak dire¤i koyun. Dairenin ortas›na büyük bir çubuk ko-
yun ve bütün bayrak direklerine bir iple ba¤lay›n. ‹pler yerden yar›m met-
re yükseklikte olsun. 

2 ‹lk kolaylaflt›r›c› oyunun amac›n› kat›l›mc›lara aç›klar.
3 ‹kinci kat›l›mc› al›flt›rman›n kurallar›n› kat›l›mc›lara aç›klar.
4 ‹lk dairenin d›fl›nda durur ve de¤erlendirmek istedi¤iniz elementlerle ilgili

cümleleri yüksek sesle okur. Bafllang›çta kat›l›mc›lar dairenin d›fl›ndad›r,
ancak ilk cümleyi duyduklar›nda dairenin içine kendi de¤erlendirmelerine
uygun olan renkteki bayra¤›n bulundu¤u bölmeye z›plarlar. Yeflil bayra¤›
seçenler teker teker (de¤erlendirmede en yüksek skor) yukar› z›plar ve se-
çimi hakk›nda bir neden söyler. Hepsi görüfllerini belirttikten sonra herkes
elele tutuflur ve hepsinin birli¤ini simgeleyecek flekilde dairenin d›fl›na z›p-
larlar.

5 Ayn› zamanda ikinci kolaylaflt›r›c› sonuçlar› çizim üzerinde do¤ru rengi kulla-
narak kaydeder.

6 Ayn› flekilde bitinceye kadar di¤er cümleler için de de¤erlendirme yap›l›r.
7 Bütün kat›l›mc›lar›n al›flt›rmay› tamamlad›¤›na emin olun.

Düflünceler ve de¤erlendirme
• Kolaylaflt›r›c›lardan biri, bütün kat›l›mc›lar› üzerine bayraklar çizili daireyi ses-

sizce gözlemlemeye ve incelemeye davet eder. Her bir kat›l›mc› de¤erlendir-
mesi yap›lan cümlelerin yer ald›¤› bir kopya al›r. Bunun için kat›l›mc›lara bir-
kaç dakika verin.

• Daha sonra bu de¤erlendirme hakk›nda genel bir tart›flma ile devam edin.
Grubun bütün üyelerinin görüfllerini söylemeleri istenir.

• Kat›l›mc›lar›n görüfllerini ak›c› bir flekilde anlatabilmeleri için toplant›n›n res-
mi dilini iyi konuflabilmeleri gerekir.

Deneyimler
Öneriler
• Grubun büyüklü¤ü 20’den fazlaysa kat›l›mc›lar› ikiye veya daha fazla gruba
bölebilirsiniz. Bütün etkinli¤i ayr› ayr› yapabilirler, ancak her bir grubun ta-
mamlanm›fl de¤erlendirmesi bütün kat›l›mc›lara gösterilmelidir. Daha sonra
etkinli¤in sonuçlar›n› bütün grupla birlikte tart›flabilirsiniz. Bunun için gereke-
cek malzeme, kolaylaflt›r›c› say›s›, oda ve zaman› buna göre de¤ifltirmeyi
unutmay›n.

• Kat›l›mc›lar› bölmek zorunda kalman›z durumunda etkinli¤i ayn› de¤erlen-
dirme konusunun farkl› alt temalar› üzerine derinleflmek için uyarlayabilirsi-
niz: Her bir grup bir alt tema üzerine çal›flabilir. Her bir alt tema için ayn› tür
etkinli¤i yap›n. Daha sonra ifade edilen bütün sonuçlar› her bir büyük kâ¤›da
yerlefltirerek bütün gruplar›n de¤erlendirmesinde yerini almas›n› sa¤lay›n.
Herkesin kâ¤›tlar› incelemesine izin verin. Son olarak bütün alt temalar› tart›-
fl›n ve sonuçlar› aray›n; burada tart›fl›lacak yeni alt temalar olaca¤›ndan ön-
cekinden daha fazla zamana gereksiniminiz olacakt›r. Her bir alt tema için
farkl› cümleler haz›rlamay› unutmay›n. Farkl› alt temalar için haz›rlad›¤›n›z
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cümleleri yaln›z o temay› inceleyen gruba de¤il, bütün kat›l›mc›lara da¤›t›n;
ancak ilk grup d›fl›ndakiler kopyalar›n› etkinli¤in sonunda als›nlar. Bunun için
gerekecek malzeme, kolaylaflt›r›c› say›s›, oda ve zaman› buna göre de¤ifltir-
meyi unutmay›n.

Kaynak: Kyriacou, C. (1992).
Essential Teaching Skills. Hemel Hempstead: Simon&Schuster Education
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Bu bölümde önceki bölümlerin kapsamına gir-
meyen bazı yöntemler bulacaksınız. Kültürlera-
rası öğrenmeyle ilgilenmenin yolları, değinilecek
yönler ve ortaya atılacak konular kadar çeşitli-
dir. Bu kılavuzun sizin de kendi öğrenme ve eği-

tim koşullarınıza göre yeni yöntemler araştırma
ve geliştirmenize esin kaynağı olması amaçlan-
dığından bu bölüm olası çeşitliliğe birkaç farklı
bakış önermektedir. Umarız algınızı ve yaratıcı-
lığınızı genişletir.

4.9 Çeflitli al›flt›rmalar

4.9.1 Girifl

Claudia

Schachinger

4.9.2 “www (dünya çap›nda a¤)”

WWW dünyayı birçok şekilde birbirine bağlıyor. “Dışlanmanın
dünya çapındaki ağı” ise bir genel oturum alıştırmasında dışlan-
manın farklı nedenlerini bir araya getiriyor. Somut örneklere daya-
lı olarak karşılıklı bağlantıları ve bağımlılıkları görünür kılıyor. Kül-
türlerarası öğrenmenin etkilerine daha geniş bir bakış!

Gereken kaynaklar

❑ Bir odada genifl bir alan
❑ Üç uzun ip (Bunun yerine yerin boyanmas› da öngörülebilir).
❑ A¤› oluflturmak için kal›n bir ip, grup bafl›na iki kolaylaflt›r›c›, kâ¤›t ve kalem.

Grup büyüklü¤ü

10-30 aras› (Grup büyüdükçe katk›da bulunulan zaman ve “kaos” artar, ancak
görüfl aç›lar› da daha zenginleflir).

Zaman

Örnek bafl›na 30 dakika, arkas›ndan tart›flma yap›l›rsa 45 dakika.

Ad›m ad›m

1) ‹pi kullanarak odan›n taban›na aralar›nda yeterli alan bulunan üç paralel çiz-
gi çizin ve bunlar› üç düzey olarak iflaretleyin: Kiflisel - Grup - Toplum. Kat›-
l›mc›lar bu çizimin çevresinde büyük bir çember olarak toplan›rlar.

2) Al›flt›rma aç›klan›r: Amaç d›fllanma olgusunun farkl› etkilerini görünür k›l-
makt›r. Gruptan bir d›fllanm›fl kiflilik örne¤i seçmeleri istenir (örne¤in “göç-
men” ya da “az›nl›k”...).

3) fiimdi bir kifli elinde iple kiflisel çizgisi üzerinde seçilen bu kifliyi temsilen ve
onun ad›na bir konuflma yaparak bafllar: “Ben bir göçmenim ve kendimi çok
yaln›z hissediyorum (Ülkemi terk etmeye zorland›m. Belgelerimi bekliyo-
rum.)” gibi. Kolaylaflt›r›c› bunun üzerine “neden?” diye sorar. Çizgide duran
bir neden belirterek yan›tlamak zorundad›r: “Çünkü burada kimse beni hofl
karfl›lam›yor (Ülkemde savafl vard›, göçmenlik bürosundaki memur benden
hofllanm›yor...)”, “Neden?”...
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4) fiimdi, baflka birisi al›flt›rmaya kat›larak öyküyü daha ileri götürebilir: (“Ben
göçmen bürosundaki memurum ve kendimi bask› alt›nda hissediyorum. Ben
savafl halindeki ülkenin baflkan›y›m ve insanlar›m aç. Ben yurttafllardan biri-
yim ve yabanc›lardan hofllanm›yorum çünkü iflimi elimden al›yorlar.”) Bu
ikinci kifli flimdi dile getirdi¤i gerekçenin bulundu¤u yerin kendisine göre ni-
teli¤ine uygun bir çizgi seçmelidir (ör. yoksulluk-toplumsal, korku-kiflisel, ifl
bask›s›-grup düzeyleri...). ‹pin di¤er bir bölümünü tutar. Bu nedenin hangi
düzeye de¤indi¤i aç›k de¤ilse grup taraf›ndan tart›fl›labilir, ancak son karar
kat›l›mc›n›n kendisine aittir.

5) Di¤er bir kifli baflka bir nedenle kat›l›r: Daha önce söylenenlerin bir sonucu-
nu aç›klayarak ipi tutar ve dile getirdi¤i gerekçenin ait oldu¤unu düflündü¤ü
yere göre (kiflisel - duygular, alg›lamalar, görüfller,...-, grup - aile, okul, arka-
dafllar, iflyeri...-, toplumsal - yap›sal nedenler, politik sistem, kurumlar, ülke-
ler...-) kendine yer alacak bir düzey seçer. 

6) Anlat›mlar insanlar kat›lmay› ve ipi ellerine almay› sürdürdü¤ü sürece devam
eder. Bir kez yerlerini seçince orada kal›rlar. Bu flekilde grup birlikte bir yan-
dan d›fllanm›fl bir kiflinin kiflisel tarihini, di¤er yandan da insanlar› birbirine
ba¤layan ve bu “tarihin” farkl› düzeylerinin oldukça duygusal oldu¤unu gös-
teren bir “dünya çap›nda a¤” oluflturur. Kolaylaflt›r›c› al›flt›rman›n dinamikli¤i-
ni korumak ya da kaosu kontrol alt›nda tutmak için müdahale ederken bafl-
ka birisinin dile getirilen gerekçeler, iflin içine giren aktörler ve de¤inilen
düzeyleri not alarak sonraki tart›flma için gerekçelerin kaybolmas›n› önler.

7) Grup küçükse insanlar ikinci bir kez de söz alabilir. Bir öykü “bitti¤inde” (da-
ha fazla öne sürülen argüman kalmad›¤›nda) al›flt›rma baflka bir öyküyle ve
d›fllanma türüyle yeniden bafllat›labilir.

Düflünceler ve de¤erlendirme
Al›flt›rmay› bir tart›flma izleyebilir (ya da bir çal›flma grubuna tafl›narak daha
sonra tart›fl›labilir). Önceki çal›flmalar sistematik bir flekilde ortaya getirilebilir ya
da kat›l›mc›lar›n görüfl aç›lar› ve deneyimlerinden yola ç›k›larak tart›flma baflla-
t›labilir. Tart›flma insanlar›n farkl› yaklafl›m ve deneyimlerine (ve bunlar›n ne-
denlerine) de¤inmeli ve ba¤lant›lar› daha bilinçli kurmal›d›r. Özellikle önemli
bir nokta, insanlar›n kiflisel deneyimleri ile (yerel ve küresel) karfl›l›kl› ba¤›ml›-
l›k ve ba¤lant›lar aras›ndaki iliflkidir. Konunun karmafl›kl›¤›n› incelemek ve hep
birlikte nedenlerini araflt›rmak için bir alana gereksinim vard›r. “Bunlara müda-
hale ederek de¤ifltirebilme olas›l›klar›n›n nerelerde oldu¤unu” sormak iyi bir ç›-
k›fl noktas› olabilir.

Deneyimler
Bu al›flt›rma, kat›l›mc›lar farkl› d›fllanm›fl insanlarla karfl›laflma deneyimini yafla-
d›ktan ve yap›sal yönü hakk›nda düflünme ve düflünce belirtme olana¤›na sa-
hip olduktan sonra d›fllanman›n nedenlerini sistemlefltirmek için kullan›lm›flt›r.
Al›flt›rma bu flekliyle oldukça dinamik olmufl ve farkl› ö¤elerin birbiriyle bütün-
lefltirilmesine yard›mc› olmufltur. Çal›flma s›ras›nda kat›l›mc›lar›n d›fllanma için
kiflisel nedenlerden daha fazla (de¤iflimi konusunda daha umutsuz olduklar›)
yap›sal nedenler bulmufl olmalar› ise ilginçtir.

Kaynak: JECI-MIEC ve ATD Quart Monde Kollokyumu, Belçika 1998.
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4.9.3 “Kültürleraras› tan›kl›klar”

“Kültürlerarası” olmak çok kolaydır  ve çok zordur. İnsanların deneyimlerini dinlerken kendimiz
hakkında keşfettiklerimiz oldukça şaşırtıcı olabilir. Bir “yönlendirilmiş kendine bakış” girişimi. 

Gereken kaynaklar
Deneyimlerini paylaflmaya haz›r tan›klar, di¤erlerinin deneyimlerince düflünme-
ye zorlanmaya istekli aç›k Fikirli kat›l›mc›lar, ek olarak iyi bir ortamda sakin bir
alan.

Grup büyüklü¤ü
12 (ayn› zamanda birden fazla grupla yap›labilir).

Zaman
Tart›flman›n gidifline ba¤l› olarak yaklafl›k 1,5 saat.

Ad›m ad›m
1) (Kat›l›mc›lar aras›ndan ya da d›flar›dan kat›lan) “tan›klar›” (farkl› etnik grup-

lar›n bir aradal›¤›, az›nl›k olarak deneyimleri, yabanc›lar›n bütünleflmesi veya
çat›flma çözümlemesi üzerine çal›flan birileri gibi) kültürleraras› ö¤renmeyle
ilgili olarak kendi özel deneyimlerini ve ba¤lant›lar›n› paylaflmaya davet ede-
riz. Bu, kültürleraras› ö¤renmenin özel bir yönü yoluyla bir tür “yönlendiril-
mifl kendine bak›fl” halini al›r. Her kat›l›mc›n›n tan›¤›n deneyimleri taraf›ndan
zorlan›rken kendi gerçekli¤i ve tarihini gözleyebilece¤i etkileflimli bir dene-
yimdir. 

2) Al›flt›rma daha küçük gruplarda gerçekleflebilir; gruplar›n içinde güvenli bir
atmosfer gereklidir. Tan›klar farkl› alt konulara ve (çat›flma, stereotipler, d›fl-
lanma gibi) odak noktalar›na sahip olabilir. Öykülerini süreçle ba¤lant›l›, aç›k
ve net olarak (katettikleri aflamalar; iflin içindeki kiflisel, politik ve e¤itsel bo-
yutlar, süreçteki dönüm noktalar›, tereddütler ve umutlar, kendilerini engelle-
yen ve destekleyen etkenler, kefliflleri, geliflimleri ve baflar›s›zl›klar›...) haz›r-
lamalar› istenir.

3) Kat›l›mc›lar›n istediklerinde tan›¤›n sözünü keserek soru sormalar›na ve ken-
di deneyimlerini paylaflmalar›na izin verilmelidir. ‹stenirse tan›klar öykünün
önce belli bir bölümünü anlatabilir, daha sonra bir paylaflma ve düflünceler
k›sm› eklenebilir. Sorular ve temel elementler biriktirilebilir, not edilebilir ve
daha sonra tart›fl›labilir.

4) Kat›l›mc›lar›n tutumu kendilerini sorgulay›c› olmal›d›r. Tan›¤›n öyküsü temel-
de “Ben kendi gerçekli¤imde bunu nas›l yafl›yorum ve nas›l tepki gösteriyo-
rum?”, “Bu bende neleri k›flk›rt›yor, bende hangi sorular› uyand›r›yor?”, “Nele-
ri hat›rl›yorum?” sorular›n› kendilerine sormak için bir ç›k›fl noktas›
oluflturmal›d›r.

8) Son bir tart›flma farkl› ö¤eleri toparlamaya çal›flabilir. ‹sterlerse kat›l›mc›lar›n
kendi deneyimleriyle ba¤lant›lar›n›n kurulmas›yla öykünün anlat›lmas›na de-
vam edilebilir. Etkileflim biçimleri büyük ölçüde tan›¤›n ve kolaylaflt›r›c›n›n
oturumu yap›land›rma yollar›na ba¤l›d›r.
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Düflünceler ve de¤erlendirme
Al›flt›rman›n içine yukar›da anlat›ld›¤› gibi eklenmelidir.

Deneyimler
Bu yöntemi kullan›rken sonuçlar “fazlas›yla derin ve zengin”den “tart›flmal›”ya
ve “baflar›s›z”a kadar farkl›l›k göstermifltir. Tan›klar›n haz›rl›k tak›m›yla oturu-
mun somut amac›n› bilerek iyi bir haz›rl›k yapmas› gerekir. Kendileriyle özdefl-
leflilebilecek kadar kolay, grupla bafla ç›kabilecek kadar da güçlü olmal›d›rlar.
Tart›flmay› ateflleyebilmeli ve ayn› zamanda bir çerçeve de sunabilmelidirler.
(Uyar›: E¤er tan›k olarak kat›l›mc›lar› kullan›rsan›z, di¤er kat›l›mc›lar kendileri-
ni sorgulamaktan çok tan›k hakk›nda yarg›larda bulunmak isteyebilece¤inden
oldukça sa¤lam olmalar› gerekir.)
Güzel ve aç›k bir atmosfer fazlas›yla önemlidir, kolaylaflt›r›c› tan›¤a bu nedenle
grubun gereksinimlerinin sürekli fark›nda olarak efllik etmelidir.

Kaynak: JECI-MIEC ve ATD Quart Monde Kollokyumu, Belçika 1998.
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4.9.4 “Gücün büyük oyunu”

Bu oyun Augusto Boal’un (1985) “Baskı Altındakilerin Tiyatrosu”ndan alınmıştır. Toplumda
özellikle kültürler ve topluluklar arasında gücün etkisini araştıran sözsüz bir oyundur. 

Gereken kaynaklar
Masalar, alt› sandalye ve bir flifle, büyük bir oda.

Grup büyüklü¤ü
7-35 aras› (yedifler kiflilik alt gruplara bölebilirsiniz).

Zaman
1-2 saat aras›.

Ad›m ad›m
1) Gruptakilerin yere bir daire fleklinde oturmalar›n› isteyin; nesneler rasgele or-

tada yer als›n.
2) Gruba oyunun içeri¤i ve amac›n› anlat›n. Grubun görevlerini aç›klay›n. Gö-

rev, nesneleri bir sandalyenin masa, flifle ve di¤er sandalyelere göre en güçlü
nesne olaca¤› flekilde düzenlemektir. Kat›l›mc›lar bireysel olarak kendi öner-
melerini denemek, di¤erlerinin önerilerini oluflturmak veya de¤ifltirmek üze-
re ortaya gelmelidirler. Bu bölümde sürekli bir ak›fl olmas›na dikkat edin. Ku-
ral olarak bir nesneyi çemberin d›fl›na ç›karmak d›fl›nda her tür düzenleme
serbesttir.

3) Grup hepsinin en güçlü oldu¤unu düflündü¤ü düzenlemeyi tasarlad›¤›nda
bir grup üyesi hiçbir fleyi yerinden oynatmadan bir güç pozisyonu alacakt›r.
Di¤erlerinden de kendilerini daha güçlü pozisyonlara koyarak ilk kiflinin gü-
cünü elinden almalar› istenir.

Düflünceler ve de¤erlendirme
Geriye bak›fl
Önce insanlar›n gücü olufltururken veya güce tepki gösterirken hissettiklerini
ifade etmelerini sa¤lay›n. Bu duygulara daha sonra tart›flma s›ras›nda da de¤i-
nin. Oyunun amac›n› topluluklardaki kültürler aras›ndaki güç iliflkileriyle ba¤-
lant›land›rarak gözden geçirin. Çeflitli düzenlemelerin geliflimi ve günlük olay-
larla ba¤lant›s› üzerinde durun. Oldukça aç›k ve konuya özel olun, kendi
deneyimlerinizden somut örnekler verin. Sonraki tart›flmay› flu sorularla kolay-
laflt›rabilirsiniz:
Güç evde, iflte ve toplum içinde kiflisel iliflkilerimizi nas›l etkiler? Güç nas›l sür-
dürülür ve kültürel hiyerarfliyle nas›l ba¤lant›l›d›r? Sizin toplumunuzda güç sa-
hibi olanlar kimlerdir ve bu durum nas›l zorlanmaktad›r?...

Kaynak: Augusto Boal’dan uyarlanmıştır.
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“Seçimlik tren yolculu¤u” stereotiplerimize ve
önyarg›lar›m›za de¤inen bir al›flt›rmad›r. Bir tren-
de yolculuk yapaca¤›n›z› düflünün. Birlikte yol-
culuk yapaca¤›n›z kiflilerin bir tarifini al›yorsu-
nuz. Birlikte yolculuk yapmay› en çok ve en az
isteyece¤iniz kiflileri seçmek zorundas›n›z.

Al›flt›rma gerçek yaflamdaki önyarg›lar›m›z hak-
k›ndaki tart›flmaya oldukça fazla malzeme sa¤-
lar. Bir evde farkl› komflularla birlikte yaflamak,
bir adada mahsur kalmak veya bir otostopçu al-
mak gibi benzer al›flt›rmalar da bulunmaktad›r.
Esnekli¤i nedeniyle hedef grubunuzun (uyruk,
tart›fl›lan çat›flmalar, var olan konular gibi) duru-
muna ve deneyimlerine göre uyarlanabilecek
mükemmel bir al›flt›rmad›r. Bu al›flt›rma hakk›n-

da daha fazla bilgi için E¤itim Paketi, sayfa 78’e
bakabilirsiniz.

At›flar
Yöntemler bölümünde eğitim etkinliklerimizde
kullandığımız etkinlik örneklerini bir araya ge-
tirdik. Mümkün olduğunda etkinliklerin kay-
naklarına atıfta bulunduk, ancak birçoğunda
bu yöntemleri ilk olarak nereden ve ne zaman
öğrendiğimizi anımsayamadık, belki de bunu
hiç bilmiyorduk. Atıfta bulunulmayı hak eden
ancak adları geçmeyen kişiler ve kurumlardan
özür dileriz. Kaynağına değinilmeyen herhangi
bir etkinlik hakkında bilgileri bize iletirseniz ge-
lecekteki baskılara ve internet üzerinde yayımla-
nan versiyonuna ekleyebiliriz.

4.9.5 “Seçimli tren yolculu¤u”
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Girifl
Ço¤unlukla uluslararas› gençlik projeleri bir çeflit kültürleraras› de¤iflimi içerirler. De¤iflim iki gençlik
grubunun buluflmas› ve birlikte bir hafta geçirmesi, birçok farkl› özellikteki kat›l›mc›n›n bir araya geldi-
¤i bir tür seminer veya yurtd›fl›nda birkaç ay, hatta y›l geçirecek olan bir birey olabilir. 

Ne tür de¤iflim olursa olsun bu etkileflimden en üst düzeyde yararlanabilmesi için kat›l›mc›lar› bu de-
neyime haz›rlamak do¤ru olacakt›r. 
Bu düflüncelerden yola ç›karak böyle bir haz›rl›¤›n iki ana amac› olacakt›r: Öncelikle kat›l›mc›lar›n ken-
dilerini, kökenlerini tan›malar›na –kendilerini kültürel bir varl›k olarak görmelerine– yard›mc› olmak,
ikincisi kat›l›mc›lar›n kültürel farkl›l›klar›n fark›na varmas›n› sa¤layarak bir olayda bu farkl›l›klar›n da ro-
lü varsa bunun fark›na varacak duyarl›l›kla donatmak.

Afla¤›daki haz›rl›k atölyesi, daha somut hale getirilmek için bir dizi varsay›m üzerine kurulmufltur:
- Program bir hafta sonu çerçevesinde yap›lmaktad›r.
- 12 kadar kat›l›mc›yla 2-3 e¤itmen kat›lmaktad›r.
- Herkesin konufltu¤u ortak bir dil vard›r.
- Haz›rl›k uzun dönemli bireysel de¤iflim için yap›lmaktad›r.

Program

Cuma akflam
• Canland›r›c› oyun (20 dakika): “Benim gördü¤ümü görüyor musun?” Farkl› bak›fl aç›lar›n›n ne anla-

ma geldi¤i ve neden “normalde” fleylere bak›fl aç›n›za sad›k kald›¤›n›z tart›flmas›na odaklanmaya ça-
l›fl›n. Farkl› bir bak›fl aç›s›n›n de¤erini bilebilir misiniz?

• Grup oluflturma al›flt›rmas› (90 dakika): Bu, atölye çal›flmas›n›n geri kalan k›sm› için grup içinde gü-
ven uyand›rmaya yönelik bir çal›flmad›r. Örne¤in “yumurt-a-l›flt›rma”y› bütün grup için kullanabi-
lirsiniz. Bu kendi aralar›nda iyi iliflkileri çabuk kurabilecek bir grup için ifle yarayacakt›r. Bunun ye-
rine kat›l›mc›lar›n birbirlerini tan›malar›na yard›mc› olabilecek ve birlikte çal›flmalar›n› gerektirecek
herhangi bir canland›r›c›y› da kullanabilirsiniz (güven oluflturma). Gruptan itiraz yoksa son olarak
“kör yürüyüflü” yapmaya ça¤›rabilirsiniz: Kat›l›mc›lar çiftlere ayr›l›rlar ve çiftlerden biri gözlerini s›-
k›ca kapat›rken di¤eri ona rehberlik eder. Bir süre sonra çiftlerin rolleri de¤ifltirdi¤ine emin olun.

• Akflam› de¤iflimle ilgili aç›kl›¤a kavuflturulmas› gereken bütün pratik konular›n çözümlendi¤i bir otu-
rumla sona erdirebilirsiniz. Bunu programda bu kadar erken yapman›n amac›, bu sorular›n nas›l ol-
sa gelece¤ini ve aksi takdirde bütün program› bask› alt›na alaca¤› öngörüsüdür.

Cumartesi sabah
• Bireysel çal›flma (bütün sabah): “Ötekine giden yol”. Çocukluk/aile, okul, arkadafllar, yaflamdaki

“önemli ötekiler”le ba¤lant›l› “hücrelerin” ve kat›l›mc›lar›n geldikleri toplum/bölge/ulus hakk›nda dü-
flünmelerini sa¤layacak bir hücre bulunmas›n› sa¤lay›n. Hücrelerde kiflileri belli bir yönde düflünme-
leri için etkilemeye yönelik de¤il, düflüncelerinin aç›lmas›na, tepki göstermeye yöneltecek nesneler
bulunmas›na özen gösterin. Özellikle toplumsal temel ile ilgili hücrede bu etkinin pek bireysel gö-
rünmemesinden hareketle bunu “bildi¤inizi” varsayma e¤iliminiz olabilir. Ancak kat›l›mc›lar› onlar
için, örne¤in, belirli bir dili konuflan insanlar›n bulundu¤u bir yerde büyümüfl olman›n ne anlama
geldi¤ini kendilerinin bulmas›nda özgür b›rakman›z önemlidir. 
Ö¤le aras›ndan kabul edilebilir bir zaman önce (örne¤in bir saat) kiflilerin bulgular›n› di¤erleriyle
paylaflabilecekleri bir zaman b›rak›n. Bunu, örne¤in, 4-5 kiflilik küçük gruplarda yapabilirsiniz. To-
parlamak için genel oturumda insanlar›n bütün bu köklerin tümüyle farkl› kökenlerden gelen insan-
larla karfl›laflt›klar› durumlarda oynayaca¤› rol hakk›nda ne düflündüklerini tart›flabilirsiniz.

5. Örnek programlar*

5.1 De¤iflim program›na haz›rlanmak

Arne

Gillert

* Özgün metinde atölyeler anlam›na gelen “workshops” sözcü¤ü kullan›lm›flt›r, ancak bölüm içeri¤i olarak tek otu-
rumluk atölyelere de¤il birkaç günlük program yap›lar›na yer verildi¤inden bu flekilde çevirmeyi uygun buldum
(ç.n.).
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Cumartesi ö¤leden sonra
• Ö¤leden sonraya “Abigale” ile bafllay›n (90 dakika). Tart›flma k›sm›nda kimin daha “iyi” ya da

“kötü” davrand›¤›yla ilgili görüfllerini sabah tart›fl›ld›¤› flekilde kendi kökenleriyle iliflkilendirme-
lerini isteyin. Aile, toplum, arkadafllardan vs. onlar› o flekilde düflünmeye iten herhangi bir etki
var m›d›r?

• Günün geri kalan k›sm› için bir araflt›rma projesi yürütün. Örne¤in, toplant›n›n yap›ld›¤› yere girebi-
lir ve bulundu¤unuz yerin kültürünü inceleyen antropologlar olarak davranabilirsiniz. Bununla ilgili
neler bulabilirsiniz? ‹nsanlar›n “Abigale” oyununda nas›l davranaca¤›n› bulabilir misiniz? Yoksa bu
gerçekten stereotipler ve önyarg›lar temelinde bir tahmin midir? Sizin için bir süre yurtd›fl›nda yafla-
yacak olmak ne anlama geliyor?

Pazar sabah
• “Farkl›l›kla” etkileflimi uygulayan k›sa bir benzeflim oyunu. Tek bir sabah süresi içinde kapsaml› bir

benzeflim oynamak olas› de¤ildir. Ancak küçük bir “farkl›l›k” deneyimi yaflat›labilir ve kültürleraras›
ö¤renme için bir “tat” sunabilir. Ana amaç grubun (bir k›sm›n›n) farkl› tarzlar› olanlarla ve davran›fl-
lar›n›n çözümlenmesi o kadar kolay olmayanlarla yüzleflti¤i bir rol oyunu deneyimini yaflamas›d›r.
Tart›flman›n yo¤unlaflt›¤› nokta ise insanlar›n deneyimlerini çözümleyemedikleri bir durumla karfl›lafl-
t›klar›nda, di¤erlerinin yapt›klar› kendilerine “garip” geldi¤inde hissettikleri üzerine olabilir. Belirsiz-
lik, çocuksuluk vb. duygular›n fark›na var›lmas› sonras›nda ise bu durumlarla bafla ç›k›lmas› için ki-
flinin gelifltirece¤i stratejilere vurgu yap›labilir. Bir baflkas›n› anlayamad›¤›n›zda neler yapabilirsiniz?

• Hafta sonu de¤erlendirme ile birlikte de¤iflime ve kat›l›mc›lar›n ayr›lmas›ndan önceki günler ve haf-
talarda neler olaca¤›na bir bak›flla sona erebilir.
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Az›nl›k/ço¤unluk iliflkileri konusundaki bu atölye çal›flmas› kat›l›mc›lar›n toplumlar›m›zda az›nl›klar ile
ço¤unluklar aras›ndaki iliflkilerde karfl›lafl›lan güçlükleri belirleyip tart›flmalar›n› desteklemek ve bu güç-
lüklere olas› çözümler gelifltirmek için tasarlanm›flt›r. Bu atölye çal›flmas› her tür hedef grupla yürütüle-
bilir ve mutlaka az›nl›k ve ço¤unluklar›n bulunmas› da gerekmez. Kendi bafl›na veya daha büyük bir
etkinli¤in bir parças› olarak yürütülebilir.

Atölye çal›flmas› afla¤›dakine benzer sorunlara de¤inebilir:

• Irkç›l›k
• Yabanc› düflmanl›¤›
• Yahudi karfl›tl›¤›
• Roman (Çingene) korkusu
• Din
• Etnik merkezcilik
• Stereotipler ve önyarg›lar

Atölyeyi yürütürken flu konular› göz önünde bulundurmal›s›n›z:

Az›nl›k-ço¤unluk iliflkileri üzerine bir atölye çal›flmas› kat›l›mc›lar için her zaman benzersiz bir deneyim-
dir. Kolaylaflt›r›c›lar kat›l›mc›lar›n de¤inilecek konular› rahatça tart›flmaya haz›rl›kl› olmalar›n›n ve kolay-
laflt›r›c›lar›n grubu yönlendirmekteki deneyiminin böyle bir atölye çal›flmas›n›n ç›kt›lar›n› belirledi¤inin
fark›nda olmal›d›r. Burada afla¤›daki noktalar yard›mc› olabilir:

• Nitelikli ortam (mekân): Gerek Fiziksel, gerek duygusal alan oldukça önemlidir. Bu atölye büyük
bir odada ve mümkünse kat›l›mc›lar›n aç›k ve hofl karfl›lay›c› olmalar›n› sa¤layacak bir daire fleklinde
s›ralanm›fl sandalyelerle yap›lmal›d›r.

• Zaman: Yeterli bir zaman ay›r›n ve kat›l›mc›lar›n ayr›lan zamandan en iyi flekilde yararlanmas›n› sa¤-
lay›n. Bitmemifl bir atölyenin kat›l›mc›lar için zararl› oldu¤unu unutmay›n.

• Yöntem seçimi: Yöntemlerin kat›l›mc›lar›n deneyimini aç›¤a ç›karmas›n› ve ayn› zamanda günlük
yaflamlar›ndaki bu deneyimlerini incelemek ve derinlefltirmek için yeterli malzeme sunmas›n› sa¤la-
y›n.

Afla¤›da böyle bir atölye için bir yap› önerisi bulacaks›n›z:

1 Canland›r›c› oyun: Kat›l›mc›lar birbirlerini tan›m›yorsa bir isim oyunu. E¤er birbirlerini tan›yorlarsa k›-
sa (10 dakikal›k) bir ifade oyunu kat›l›mc›lar›n ›s›nmas›n› sa¤layacakt›r.

2 Atölyeye girifl: Neden buraday›m? Bu, kat›l›mc›lar›n beklentilerini ortaya dökmeyi amaçlar. Grubun
büyüklü¤üne ba¤l› olarak 2-3 kiflilik gruplar halinde yap›lmal›d›r. Grup sonuçlar›n›n sunuflunun ya-
p›lmas›n› sa¤lay›n. Beklentilerin bir sentezini yap›n ve kat›l›mc›lardan garip, ba¤lant›l› veya ilgisiz bul-
duklar› hakk›nda yorum yapmalar›n› ve bunun için bir neden vermelerini isteyin.

3 Kavrama girifl: Kuramsal sunufl; soru ve yorumlar için zaman ay›r›n.
4 Konular›n canl› deneyimler halinde yaflanmas›n› sa¤layacak bir benzeflim oyunu.
5 Sorunlar ve çözümleri: Sunufl (kültürleraras› ö¤renme) veya olas› çözümler üzerine aç›k tart›flma.
6 Kat›l›mc›lar›n gerçekliklerine geçifl: Buradan sonra ne olacak? Bu, küçük gruplar halinde yap›lmal› ve

daha sonra sonuçlar bütün gruba sunulmal›d›r.
7 De¤erlendirme: Kat›l›mc›lar›n olan biten hakk›nda düflünmelerini ve bu konular üzerinde çal›flmak

üzere ileri bir ad›m atmalar› için kendilerinde enerji bulmalar›n› sa¤layacak yarat›c› bir al›flt›rma.

Alexandra
Raykova ve
Mohammed

Haji Kella

5.2 Az›nl›k ve ço¤unluk
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Kültürleraras› çat›flmalar genellikle iki ya da daha fazla karfl›t grup aras›nda oluflur. Çevremizle aram›z-
daki farkl›l›klar yüzünden kendimizi gittikçe daha çok çat›flman›n içinde buluyoruz. Kültürleraras› ça-
t›flmalar›n ço¤u hoflgörüsüzlü¤ün ve bu farkl›l›klar›n görmezden gelinmesinin sonucudur. Genelde in-
san gelifliminde çat›flma, bireyleri kendi geliflim alanlar›n› belirleyip tan›mlamaya zorlayaca¤› için
verimli bir etkendir. Di¤er yandan ço¤u durumda özellikle bir taraf bask›n oldu¤unda ve arada tutarl›
ve fliddet d›fl› bir diyalog bulunmad›¤›nda y›k›c› ve verimsiz de olabilece¤i kan›tlanm›flt›r.

Neden kültürleraras› çat›flma çözümlenmesi üzerine bir çal›flma?

E¤itim etkinliklerinde özellikle kolaylaflt›r›c›lar ve gençlik liderleri bu soruyla karfl›lafl›rlar. Ne yaz›k ki
bunun için basit bir yan›t yoktur. Öncelikle bütün çat›flmalar kökeninde kendine özgüdür, ikincisi ça-
t›flma çözümleme yaklafl›mlar› genel olarak da, yak›n çevremizde de çat›flman›n do¤as›na ba¤l› ve gö-
recelidir. Bunun yan› s›ra kolaylaflt›r›c›lar›n ve kat›l›mc›lar›n çat›flmalar›n özellikle kültürleraras› etkile-
flimlerde önceden fark›na var›lmadan geliflebilece¤ini bilmeleri önemlidir. Bu, ço¤unlukla kültürleraras›
iliflkilere yans›yan kendi çevremizin günümüz gerçekliklerinde de görülebilir.

Bu gerçekliklerin sorumlusu nedir?

Toplumlarımızdaki sınıflandırma ve etnomerkezcilik:
‹nsanlar her zaman di¤erlerini bir kal›ba sokmaya e¤ilimlidirler. Bu ço¤unlukla çevremizdeki dünyay›
flekillendirmeye ve yaflamaya elveriflli duruma getirmeye yard›mc› olur. Bu s›n›fland›rmalar örne¤in cin-
siyet, ›rk, toplumsal statü vb.’dir. Dünyam›z› kendimiz için daha iyi duruma getirmek gereksinimi bizi
her zaman gruplar› onlar hakk›ndaki alg›lamalar›m›za göre öncelik s›ras›na sokmaya iter. Öncelik s›ra-
s›na koydu¤umuzda ise kendi grubumuzu sürücü koltu¤una oturtup di¤erlerini daha az de¤erli olduk-
lar› için arka koltu¤a atar›z. Sonuçlar ise genellikle kal›plaflt›rma, di¤er kültürlere sayg› duymama, ay-
r›mc›l›k ve ›rkç›l›¤a dönüflür. Bu durumlarda çat›flmalar daha az de¤er verilen grup zarar görebilece¤i
ve güvensiz duruma düflece¤inden ço¤unlukla kaç›n›lmazd›r.

Genelde ne tür çat›flmalarla karfl›lafl›yoruz?

Çat›flmalar genellikle farkl› düzeylerde gerçekleflir; kiflisel yaflamlar›m›zdan örgütsel ve ulusal düzeyle-
re kadar. Bu düzeyler flu flekilde özetlenebilir:

Kiflisel: Bireyler olarak ço¤unlukla kendimizle yaflam›m›zda de¤erlerimiz, seçimlerimiz ve taahhütleri-
miz hakk›nda çat›fl›r›z.

Kifliler aras›: ‹ki insan aras›nda ço¤unlukla kiflisel düzeydeki uzlaflmazl›klar.

Gruplar aras› veya örgütsel düzey: Bu tür çat›flmalar gruplar aras›nda de¤erler, güç ve görece eflit-
lik temelinde (ör. bir örgütle devlet aras›nda) ortaya ç›kar.

Kültürler veya topluluklar aras›: ‹ki grup aras›nda bölge, dinsel üstünlük, kültürel de¤erler ve
normlar savafl›m› nedeniyle ortaya ç›kan çat›flmalar. Örne¤in Yahudiler ve Araplar, Müslümanlar ve
H›ristiyanlar vs.

Ulusal çat›flmalar: Uluslar aras›ndaki çat›flmalar.

Kültürleraras› çat›flmalar günlük çat›flmalar›n parças› m›?

Bütün çat›flmalar farkl›l›klar üzerine kuruludur ve özellikle her iki taraf›n birbirinden rahats›zl›k duydu-
¤u durumlarda bu farkl›l›klarla uygun veya yap›c› olarak bafla ç›k›lmazsa ortaya ç›kar. Bunlar bir dizi et-
ken taraf›ndan tetiklenir. Afla¤›dakiler s›k rastlanan kültürleraras› çat›flmalard›r:

Mohammed

Haji Kella

5.3 Kültürleraras› çat›flmalar›n çözümlenmesi
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Gerçekler: Kültürel gruplar birbirleri hakk›nda hangi gerçekleri “bilmektedir” ve bu gerçekler nas›l al-
g›lan›p anlafl›lmaktad›r. Burada yanl›fl kavrama yaflamsal bir rol oynar.

Gereksinimler: Özellikle bir az›nl›k/ço¤unluk durumunda insanlar yaflamlar›nda kendilerini güvende
hissetmeye gereksinim duyar. Bu bir toplulu¤a bask› alt›nda kalmadan eflit kabul edilerek aidiyet duy-
gusunu içerir.

De¤erler: Bu her bir kültürün inançlar› ve uygulamalar›na sayg›y› içerir. Ço¤u kültürleraras› çat›flma
durumunda ötekinin örne¤in cinsiyet eflitli¤i veya dinsel özgürlükler hakk›ndaki de¤erleri varsay›l›r ve-
ya tehdit edilir. Genellikle bir de¤er varsay›ld›¤›nda birinin bask›n ç›karken di¤erinin tehdit alt›nda his-
setti¤i gözlenebilir.

Kültürleraras› çat›flmalar›n gelifliminin olas› göstergeleri:

Di¤er çat›flma türlerinden farkl› olarak kültürleraras› çat›flman›n nedenlerinin anlafl›lmas›, özellikle çat›fl-
man›n d›fl›ndakiler aç›s›ndan genelde zordur. Bu pratik olarak kuluçka süresinin uzunlu¤undan (veya
çat›flman›n görünür hale gelmesine kadar geçen zamandan) kaynaklan›r.
• Çat›flma gruplar› somut amaçlar ve ödünsüz hedeflerle ortaya ç›karlar.
• Stereotipler daha s›k dile getirilir.
• Taraflar aras› iletiflim zorlafl›r.
• Gruplar kendi içinde daha ba¤l›, ötekine karfl› ise afl›r› olumsuz hale gelir.
• Gruplar içinde ödünsüz liderlik niteliklerine ba¤l› olarak güçlü liderler ortaya ç›kar.

Kültürleraras› çat›flma çözümlemesinin ilkeleri:

Boflalma: Bu ilke, gruplar›n birbirlerine karfl› olan duygular›n› anlatabilecekleri bir alan gereksinimi
duyacaklar› için, bütün grup çal›flmas› aç›s›ndan bir zorunluluktur. Boflalma kavram›, bireylerin tam bir
meflruluk verilmesi gereken olumsuz duygular›n› dökme gereksinimlerini karfl›lar. Ayn› zamanda bafla-
r›l› bir grup sürecine gidecek güven atmosferini oluflturur.

Kendini gösterme: Grubun birbirleri hakk›ndaki güdülenmelerini ve kiflisel duygular›n› aç›¤a vurma-
lar›n› sa¤lar.

Ortak korku ve umutlar: Gruplar›n benzer korkular› oldu¤u ve bunu tart›flman›n engelleri y›karak
ortak umutlara ve anlay›fla yard›mc› olabilece¤i gerçe¤inin anlafl›lmas›, grup oluflumunu kolaylaflt›r›r.

Çat›flma çözümlemede kültürleraras› ö¤renme yöntemleri:

Çat›flma çözümlemede kullan›labilecek birçok kültürleraras› ö¤renme yöntemi bulunmaktad›r. Uygun
yöntemler afla¤›daki ilkeler gözetilerek önerilebilir:

Güvenli alan: Çal›flma çat›flma taraflar›n›n kiflisel ve grup düzeyinde karfl›laflabilecekleri yerlerde dü-
zenlenmelidir.

Toplant›da eflit statü: Görüfl al›flverifli, ortamdaki her kesin eflit olarak kabulü yoluyla yap›lmal›d›r.
Tart›flman›n temel kurallar›: Grup, çal›flman›n nas›l yürütülece¤i karar›n› kendi aralar›nda uzlaflarak ver-
melidir. Kurallar aras›nda birbirini dinlemek ve birbirine sayg›l› davranmak bulunmal›d›r.

Ortak ç›karlar› kolaylaflt›ran etkinlikler: Grupta ortak ilgi ve ç›karlar› yaratmak çok önemlidir.

Çal›flman›n yap›land›r›lmas› - Kolaylaflt›r›c›n›n bilmesi gerekenler:

Ço¤unlukla sorulan sorular flunlard›r:
• Kültürleraras› çat›flma çözümleme üzerine bir atölyeyi ne zaman yapmal›y›m?
• Kolaylaflt›r›c› olarak ne yapmam beklenir?
• Genç insanlar›n çal›flmadan en çok yarar› sa¤lad›¤›na nas›l emin olabilirim?
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Bunlar, üzerinde düflünmeniz ve kendi kendinize aç›klayabilmeniz gereken pratik sorulard›r. K›lavuzun
bu bölümü bu sorular› yan›tlama amac›n› tafl›m›yor, ancak iyi yap›land›r›lm›fl bir çal›flma yürütebilme-
niz için bir çerçeve sunuyor. Çal›flman›z› yap›land›rmadan önce kendinize flu sorular› sorun:

❑ Kimin için?
❑ Hedef grubunuzla ba¤lant›s› ne?
❑ Kat›l›mc›lar bu çal›flmadan ne kazanabilirler?
❑ Hedef grubunuzu bu sürece sokmakta kendinizi ne kadar rahat ve haz›r hissediyorsunuz?

Kendinize sorman›z gerekecek daha birçok baflka soru bulunmaktad›r, lütfen bunu yap›n, ancak bun-
lar büyük olas›l›kla en s›k karfl›lafl›lanlard›r. Bunlar hakk›nda kendinizden emin olduktan sonra çal›flma-
n›z›n yap›s›n› belirleme zaman› gelmifltir. Bir atölye yürütmenin tek bir ortak yolu veya yap›s› yoktur.
Atölye yap›s› genellikle hedef grubunuza ve onlar›n beklentilerine ba¤l›d›r. Yöntemlerin seçimine yö-
nelik olarak bu k›lavuzun 4. bölümü göz önüne al›nmas› gereken baz› yararl› ana hatlar önermektedir.
Afla¤›da tipik bir yap› bulunmaktad›r:

1 Bafllang›ç ve kurulufl: Konuya ba¤l› olarak bir canland›r›c› oyunla, örne¤in bir isim oyunuyla bafl-
layabilirseniz kiflilerin birbirine karfl› güven duymalar›n› sa¤layabilirsiniz.

2 Kat›l›mc›lar› konuyla ve konunun kendi gerçekliklerine ba¤lant›s›yla tan›flt›rmak (kiflisel
deneyim): Burada kat›l›mc›lar›n çal›flmayla ilgili beklentilerine bakarak kiflisel deneyimleri üzerinde
çal›fl›lmas› önerilebilir.

3 Konuya girifl olarak kuramsal bir sunufl (stereotipler ve önyarg›lar): Konunun arka plan› ve gü-
nümüz gerçeklikleriyle ba¤lant›lar›.

4 Benzeflim oyunu: Konuyu daha ileriye götürmek ve kiflisel gerçekliklerle ba¤lant›land›rmak için; yi-
ne kendi deneyimleri önemli olacakt›r.

5 Sonuçlar ve sonras›: As›l olarak kolaylaflt›r›c›lar çat›flmadan ç›k›fl veya çat›flman›n önlenmesi yolla-
r›n› aramal›d›r. Çat›flmayla bafla ç›kma ile ilgili becerilere de¤inilmesi ve kat›l›mc›lar›n bunu kendi ça-
l›flma alanlar›yla ba¤lant›land›rmas›n›n sa¤lanmas› yararl› olabilir. Pratik olarak incelenmesi gereken
on iki ortak beceri vard›r:

• Ortak kazanç yaklafl›m›
• Yarat›c› tepki
• Empati
• Özgüven
• Güç yönetim duygular›
• Çat›flmay› çözümlemeye istekli olmak
• Çat›flman›n stratejik olarak ortaya konmas›
• Seçenek yaratabilme ve bunlar üzerinde uzlaflabilme
• Müzakere
• Arabuluculuk
• Bak›fl aç›lar›n›n geniflletilmesi
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Girifl
Kültürleraras› ö¤renme konusuna o kadar çok girifl noktas› vard›r ki bazen oldukça korkutucu olabilir.
Büyük soru nereden bafllayaca¤›n›zd›r. Afla¤›da bu sorunun yan›t›n› arayan bir günlük bir atölye çal›fl-
mas› için bir format önerilmektedir. Bu format kültürleraras› ö¤renmeyi anlamaya bafllayabilmek için
gerekli baz› temel kavramlar›n incelenmesini içerir:

• Kültür
• Stereotipler ve önyarg›lar
• Süreç olarak kültürleraras› ö¤renme
• Günlük gerçekliklere aktar›m
• Sonras› veya daha ilerisi için öneriler

Bu atölye çal›flmas› tek bafl›na ya da daha büyük bir etkinli¤in parças› olarak yürütülebilir. ‹kinci seçe-
ne¤in avantajlar› kat›l›mc›lar›n önceden birbirlerini an az›ndan biraz tan›yor olmalar› ve çal›flman›n son-
ras›nda sonuçlar›n›n de¤erlendirilebilece¤i daha fazla olana¤›n bulunmas›d›r.

Do¤al olarak yöntemler ve metodoloji konulu Bölüm 4’teki sorular burada da geçerlidir. Özellikle
önemli olanlar ise hedef grubunuzla ilgili olanlard›r: ‹lgilerini ne çekebilir? Meraklar›n› nas›l uyand›ra-
bilirim? Çal›flmay› kendi gerçeklikleriyle nas›l ba¤lant›land›rabilirim?

1 Kültürleraras› bir ö¤renme ortam›n›n yarat›lmas›

Çal›flma alan›n›z›n maksimum kat›l›m› destekleyecek flekilde, örne¤in bir daire ya da daha büyük bir
grupsa masa gruplar› halinde kurulu oldu¤una emin olun.

Kat›l›mc›lar birbirini önceden tan›m›yorsa öncelikle insanlar›n rahatlat›lmas›yla süreci bafllatmal›s›-
n›z; kültürleraras› ö¤renme duygusal ö¤renme sürecini içerir ve insanlar rahat hissetmezlerse aç›k
olmazlar. Bir isim oyunu sonras›nda insanlar› beklentilerini paylaflabilecekleri küçük gruplara böl-
mek ve daha sonra sonuçlar›n bütün gruba sunulmas›n› sa¤lamak yararl› olabilir. Daha sonra atöl-
yenin yap›s›n› kat›l›mc›lar›n beklentileri k›sm›n› içerecek veya (gerekiyorsa) içermeyecek flekilde su-
nabilirsiniz.

2 Canland›r›c› oyun 1: “Benim gördü¤ümü görebiliyor musun? Senin gördü¤ünü 
görebiliyor muyum?”

Bak›n›z 4.1.2.

3 “Kültür” - sunufl ve tart›flma
“Kültür” kavram› hakk›nda tart›flmalar için bak›n›z 2.4

4 Stereotipler ve önyarg›lar - al›flt›rma

Örnek olarak bak›n›z 4.3.3, 4.3.4, 4.5.2, 4.9.5

5 Benzeflim oyunu

Bak›n›z 4.4

Not: amaçlar›n›z ve zamana göre 4. ve 5. ad›mlar aras›nda bir seçim yapman›z gerekebilir.

6 Canland›r›c› oyun 3: “60 saniye=1 dakika... m›d›r?”

Bak›n›z 4.1.4

Mark

Taylor

5.4 Kültürleraras› ö¤renmeye ilgi çekmek



7 Kültürleraras› ö¤renme - sunufl ve tart›flma

- Nedir? [kültürleraras› ö¤renme hakk›nda görsel bir sunufl için fiekil 1: “Buzda¤›”na bak›n›z]
- Ö¤renme ne zaman kültürleraras› olarak gerçekleflebilir?

8 Kat›l›mc›lar›n günlük gerçekliklerine aktar›m - tart›flma

Ö¤rendiklerimizden herhangi birini günlük yaflam›m›zda nas›l uygulayabiliriz?

9 Sonras› için öneriler

Kat›l›mc›lar için bir bibliyografya (okuma listesi) haz›rlay›n.

10 De¤erlendirme

Bak›n›z 4.8
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Bir uyar›! Kültürleraras› ö¤renmede terimleri ta-
n›mlamak her zaman hofl bir çal›flma olmaz.
Bunun için iki temel neden vard›r. Öncelikle
kültür hakk›ndaki çal›flmalar yeni bir olgu ol-
mamas›na karfl›n kavram ve tan›mlanma biçim-
leri hakk›nda hâlâ bir aç›kl›k yoktur; bu yüzden
ço¤u terim (özellikle kültürleraras› ö¤renme te-
rimleri) birçok etkiye ve bazen de istismara
aç›kt›r. ‹kincisi, tan›mlar› yaln›zca bir yazardan
alarak bunun yeterli olaca¤›n› düflünmek düfl
k›r›kl›¤›na yol açabilir ve zararl› olabilir. Bunun
nedeni de basittir. Kavramlar› farkl› ç›k›fl nokta-
lar›ndan hareketle kullanan birçok uzman var-
d›r. Örne¤in, bu k›lavuzda biz ço¤unlukla genç
insanlara de¤iniyoruz, baflka alanlarda farkl›
kültürlerde yat›r›m yapmak isteyen ifladamlar›-
na de¤inilir, antropologlar ise bütünüyle farkl›
bir duruflu benimserler. S›kl›kla kullan›lan te-
rimler hakk›nda çal›fl›rken olabildi¤ince genifl
bir okuma yapman›z ve terimleri kendi anlay›-
fl›n›za ve içinde kullanaca¤›n›z ba¤lama göre
tan›mlaman›z önemli olacakt›r. Buradaki tan›m-
lar yaln›zca tek bir ç›k›fl noktas›ndan (az›nl›k
gençli¤i çal›flmalar› perspektifinden) ve tek bir
kiflinin anlay›fl›ndan derlenmifltir. Bunlar› baflka
kitaplardaki di¤er tan›mlarla karfl›laflt›rarak
farkl›l›klar› görmek isteyebilirsiniz. Burada de-
¤inilmesi gereken baflka bir önemli nokta, kül-
türleraras› ö¤renmede kullan›lacak bütün te-
rimlerin bunlar olmad›¤›d›r. Ancak burada
tan›mlanm›fl olanlar sizi daha genifl bir araflt›r-
maya yöneltmek ve ba¤lant›l› terimlere bakma-
ya yönlendirmek amaçl›d›r. Örne¤in burada
yaln›zca az›nl›¤› tan›mlad›k ve ço¤unluk tan›-
m›n› vermedik, ancak araflt›rman›z sonucu bu
terimin neden var oldu¤unu bulabilir ve ço¤un-
luk-az›nl›k iliflkilerini inceleyebilirsiniz.

Kültürleraras› ö¤renme [Intercultural Lear-
ning]: Özellikle bizden farkl› olanlar› nas›l alg›la-
d›¤›m›z› ö¤renme üzerine bir tan›md›r. Kendimiz
üzerinedir. Arkadafllar›m›z ve adil bir toplum ya-
ratmak için birlikte nas›l çal›flt›¤›m›zla ilgilidir.
Toplumlar›n herkes için eflitlik, dayan›flma ve f›r-
sat› desteklemek için nas›l birbiriyle iliflkilendiri-
lebilece¤iyle ilgilidir. Kültürler aras›nda, özellikle
baz›lar›n›n az›nl›k, baz›lar›n›nsa ço¤unluk içinde
yer ald›¤› durumlarda sayg›y› yerlefltirmek ve
sayg›nl›¤› desteklemekle ilgilidir.

Kültür [Culture]: Yaflamak ve yapmak üzerine
bir terimdir. Akl›n do¤umdan bafllayarak sürekli
programlanmas›d›r. Normlar›, de¤erleri, al›flkan-

l›klar› ve dili içerir. Kültür, genç insan çevresiyle
konumland›kça evrilir ve zenginleflir.

Kimlik [Identity]: Kimlik psikolojik bir süreçtir.
Birey ve bireyin çevresiyle ilintili alg›lamalar› ile
iliflkilidir. Aile ve toplumsal bir a¤ oluflturdu¤u
gruplar gibi, di¤erlerine göre kendisinin bir kifli-
lik olarak varl›¤›n›n fark›ndal›¤›n› alg›lamas› hak-
k›ndad›r. Az›nl›klar için kimlikleri ço¤unluklarca
alg›lan›fllar›na bir tepkidir. Kimlik ifllevseldir, do-
lay›s›yla süreklili¤i sa¤lar ve geliflir.

Az›nl›k [Minority]: Toplumun geri kalan›ndan
farkl› eflsiz bir kimlik ve kültürü paylaflan bir in-
sanlar toplulu¤u; bu nedenle ço¤unluktan top-
lumsal ve yasal olarak d›fllanm›fllard›r. Örnekler
göçmenleri, farkl› cinsel tercihlerden insanlar›,
etnik ve ulusal az›nl›klar›, engellileri içerir. Kül-
türleraras› ö¤renme yaklafl›m›na göre az›nl›klar
toplumda daha az görünürlü¤ü ve f›rsat› olan
gruplard›r.

Etnomerkezcilik [Ethnocentrism]: Bir kültürü
üstün görerek di¤erlerini anlams›zlaflt›rmak. Bu,
az›nl›k-ço¤unluk iliflkilerinde s›k karfl›lafl›lan bir
durumdur ve az›nl›k gençleri için kifliler aras› ça-
t›flmalar›n kökeninde yatabilir.

Güç [Power]: Di¤erlerinin yaflad›klar› toplumda
yaflama kat›l›mlar›n› denetleme ve k›s›tlama yeti-
si. Az›nl›k gençleri için bu ço¤unlukla toplumsal
d›fllanma anlam›na gelir ve bütünüyle güçsüzlefl-
meye yol açar.

Kategorizasyon [Categorisation]: Di¤er kül-
türlerin deneyimleri hakk›nda genellemeler yap-
ma. Bu bizim di¤er insanlar› kal›plara sokmam›-
za neden olur. Ço¤unluk için bu, çevrelerindeki
dünyayla bafla ç›kmaya yard›mc› olurken, az›n-
l›klarda korkuya ve güvensizli¤e neden olur.

Stereotip [Stereotyping]: Kal›plaflt›rman›n uç
noktas›. Stereotipler di¤erleri hakk›nda yeterli te-
mel ya da uygun nedenler olmadan vard›¤›m›z
yarg›lard›r.

Önyarg› [Prejudice]: Di¤erleri hakk›nda yeter-
siz bilgi üzerine kurulu yarg›lar. Ço¤unlukla di-
¤erleri hakk›nda önyarg›l› olma e¤ilimindeyizdir,
bunun basit nedeni de onlar› tan›may›fl›m›z veya
tan›mak için çaba harcamay›fl›m›zd›r. Bu, di¤er-
leriyle paylafl›lan deneyimlere veya günlük ga-
zetelerde okunanlara dayal› olabilir.

Ek 1

Terimler sözlü¤ü önerisi

Mohammed

Haji Kella
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Hoflgörü [Tolerance]: Hoflgörü en genel anla-
m›nda çeflitlili¤e sayg›, çeflitlili¤in takdiri ve ka-
bulüdür. Di¤er kültürleri yarg›lara dayanmadan
ve aç›k olarak kabul ederek yaflamak ve eyle-
mekle iliflkilidir. Kültürleraras› ö¤renme kavra-
m›na göre hoflgörü, sözcü¤ün geleneksel anla-
m›ndan farkl›d›r. Hoflgörülü olmak kültürleraras›
olarak da hoflgörülü olmak anlam›na gelmez.
Burada insan haklar› de¤erlerini ve di¤erlerinin
özgürlüklerini en üstte tutmak ve uygulamaktan
söz ediyoruz.

Hoflgörüsüzlük [Intolerance]: Farkl›l›¤a sayg›-
n›n olmamas›d›r. Bu, di¤erlerinin inançlar›n› da
içerir. Yüksek düzeyde hoflgörüsüzlü¤ün oldu¤u
durumlarda az›nl›k kültürlerine ço¤unluk kültür-
leriyle eflit davran›lmaz ve bunun nedeni özellik-
le de farkl› dini inanç, cinsiyet ve etnik köken

veya alt kültür olabilir. Irkç›l›¤›n, yabanc› düfl-
manl›¤›n›n ve ayr›mc›l›¤›n temeli budur.

Çokkültürlü toplumlar [Multicultural Soci-
eties]: Farkl› kültürlerin, ulusal ve di¤er gruplar›n
bir arada, ancak birbirleriyle yap›c› ve gerçekçi
bir iliflki içinde olmadan yaflad›klar› toplumlar.
Bu türden toplumlarda çeflitlilik bir tehdit olarak
görülür ve genellikle önyarg›lar, ›rkç›l›k ve di¤er
ayr›mc›l›k biçimlerinin oluflumu için uygun or-
tamd›r.

Kültürleraras› toplumlar [Intercultural So-
cieties]: Çeflitlili¤in toplumsal, politik ve eko-
nomik büyüme için olumlu bir özellik olarak
görüldü¤ü, üst düzeyde toplumsal etkileflimin,
de¤iflimin ve de¤erler, gelenekler ve normlara
karfl›l›kl› sayg›n›n bulundu¤u toplumlar.
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Kültürleraras› Ö¤renme  
e¤itim k›lavuzu de¤erlendirmesi

*

Umar›z Kültürlerarası Öğrenme’nin bu ilk versiyonunu yararl› ve kullan›fll› bulmuflsunuzdur. Ortakl›k
Anlaflmas› kapsam›nda böyle bir yay›n ilk kez üretiliyor ve gelecek bask›lar için sizlerin elefltiri ve öne-
rilerinizi bekliyoruz. Yan›tlar›n›z ayn› zamanda bu yay›n›n etkinli¤ini de¤erlendirmemizde kullan›lacak.
Bu anketi doldurdu¤unuz için teflekkürler; yorumlar›n›z özenle okunacakt›r.

Bu k›lavuz kültürleraras› ö¤renme için bir alan yarat›rken ayn› zamanda kültürleraras› ö¤renmenin güç-
lükleriyle yüzleflmek için bir araç gereksiniminize ne kadar yan›t verebildi?

% 0’dan.............................................................................................................. % 100’e

Kendinizi nas›l tan›mlars›n›z?
(Birden fazla seçenek iflaretleyebilirsiniz)

❑ E¤itmen

❑ Yerel ❑ Ulusal ❑ Uluslararas› düzeyde

Kiti herhangi bir e¤itim etkinli¤inizde kulland›n›z m›? ❑ Evet ❑ Hay›r

“Evet”se...

Hangi çerçeve ve durumda? .........................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Hangi yafl gruplar›yla? ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Hangi Fikirleri kulland›n›z ya da uyarlad›n›z? ...................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Hangi Fikirleri en az yararl› buldunuz? ..............................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

❑ Bir gençlik örgütünün aktif üyesi

❑ Yerel ❑ Ulusal ❑ Uluslararas› düzeyde

❑ Yönetim kurulu üyesi ❑ Çal›flan ❑ Di¤er (lütfen belirtiniz)..................

Örgütün ad› ...........................................................................................................
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❑ Yukar›dakilerin hiçbiri (lütfen belirtiniz).......................................................................

Genel yap›s› hak›nda ne düflünüyorsunuz?.........................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Kitin sayfa düzeni hakk›nda ne düflünüyorsunuz?..............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Kültürlerarası Öğrenme Eğitim Kiti’nin bu kopyas›n› nereden edindiniz?.......................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Gelecekteki bask›lar için yorum veya önerileriniz nelerdir? ..........................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Ad: ......................................................................................................................................................

Unvan: ................................................................................................................................................

Örgüt/Kurulufl (varsa) ........................................................................................................................

Adresiniz: ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Telefon: .............................................................................................................................................

E-posta: ..............................................................................................................................................

Bu anketi lütfen posta veya e-posta yoluyla afla¤›daki adrese ulaflt›r›n›z:

Intercultural Learning T-kit
Directorate of Youth & Sport - Council of Europe - F-67075 Strasbourg Cedex
E-posta: info@training-youth.net
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Abdallah-Preteceille, M. (1986)
“Du pluralisme à la pédagogie interculturel-
le”, ANPASE (Association nationale des per-
sonnels de l’action sociale en faveur de l’en-
fance et de la famille) Enfances et cultures.
Toulouse: Privat içinde.

Abdallah-Preteceille, M. (1990).
Vers une pédagogie interculturelle. (2nd ed.).
Paris: Publications de la Sorbonne

Bennet, Milton J. (1993)
“Towards ethnorelativism: a developmental mo-

del of intercultural sensitivity”, Paige, R.
Michael (ed.) Education for the intercultu-
ral experience. Yarmouth, Maine: Intercultu-
ral Press içinde.

Boal, Augusto (1985)
Theatre of the oppressed. New York: Theatre

Communications Group

Conseil de l’Europe. Conseil de la coopération
culturelle. Division de l’enseignement scola-
ire. (1989)

Pistes pour activités pédagógiques interculturel-
les. (Expériences d’éducation interculturel-
le). Strasbourg: Conseil de l’Europe

Council of Europe (1999)
Activities and achievements. Strasbourg: Council

of Europe

Demorgon, Jacques and Molz, Markus (1996)
“Bedingungen und Auswirkungen der Analyse

von Kultur(en) und interkulturellen Interak-
tionen”, Thomas, Alexander (ed.) Psycholo-
gie interkulturellen Handelns, Göttingen:
Hogrefe, Verlag für Psychologie içinde.

European Youth Centre (1991)
Intercultural learning: basic texts (Training co-

urses resource file, no. 3). Strasbourg: Coun-
cil of Europe

Fitzduff, Mari (1988)
Community conflict skills: a handbook for anti-

sectarian work in Northern Ireland.
Cookstown: Community Conflict Skills Project

Fowler, Sandra M. and Mumford, Monica G.
(eds) (1995)

Intercultural sourcebook: cross-cultural tra-

ining methods. Yarmouth, Maine: Intercul-
tural Press

Guedes, M. J. Cascão (1995)
A relação pedagógica na educação intercultural.

Lisboa: Universidade Católica Portuguesa.

Guedes, M. J. Cascão (1999)
A árvove de comunicacâo : jogos aprensentados

no workshop “Intercultura na Escola”. Santa
Cruz: Intercultura Portugal

Guerra, I. C. (1993)
A educação intercultural: contextos e problemá-

ticas. Conferência apresentada na abertura
da Formação dos Professores Participantes
no Projecto de Educação Intercultural. Lis-
bon: Entreculturas.

Hall, Edward T. and Hall, Mildred Reed (1990)
Understanding cultural differences: keys to suc-

cess in West Germany, France, and the United
States. Yarmouth, Maine: Intercultural Press

Hewstone, Miles and Brown, Rupert (1986)
Contact and conflict in intergroup encouters.

Oxford: Basil Blackwell

Hofstede, Geert (1991)
Cultures and organisations: software of the

mind. London: McGraw-Hill

Kyriacou, Chris (1992)
Essential teaching skills. Hemel Hempstead: Si-

mon & Schuster Education

Ladmiral, J. and Lipiansky, E. (1989)
La communication interculturelle. Paris:Armand

Colin.

Lampen, John (1995)
Building the peace: good practice in community

relations work in Northern Ireland. Belfast:
Community Relations Council

Morrow, Duncan and Wilson, Derick (1996)
Ways out of conflict: resources for community

relations work. Ballycastle: Corrymeela Press

Ohana, Yael (1998)
Participation and citizenship: training for mi-

nority youth projects in Europe. Strasbourg:
Council of Europe
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Ouellet, F. (1991)
L’Éducation interculturelle: essai sur le contenu

de la formation des maîtres. Paris: Editions
L’Harmattan.

Ross, Marc Howard (1993)
The management of conflict: interpretations

and interests in comparative perspective.
New

Haven: Yale University Press

Shubik, Martin (1975)
The uses and methods of gaming. New York: El-

sevier

‹nternet üzerindeki kaynaklar

Avrupa Konseyi - http://www.coe.int

Avrupa Birli¤i - http://www.europa.eu.int

AG‹T - http://www.osce.org
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fiuras› kesin: Kültürleraras› ö¤renmeyle ilintili
malzeme miktar›n›n sonu yok! ‹nternet üzerinde
yak›n zamanda yap›lm›fl bir arama 8432 sayfay›
gösterdi ve “›rkç›l›k karfl›tl›¤›”, “kültürleraras› ile-
tiflim”, “kültürleraras› e¤itim” gibi terimler kulla-
n›ld›¤›nda kaynaklar daha da art›yor. ‹leri e¤itim-
le ilgili birçok kuruluflun da ba¤lant›l› kurslar› var
ya da kurulma aflamas›nda. Kültürel konularla il-
gili yeni dergiler de ç›kmaya devam ediyor.

Burada k›sa bir aç›klamal› bibliyografya ve baz›
‹nternet kaynaklar›n› listeleyece¤iz. Dahas› daha
uzun bir bibliyografyay›, birçok kurs raporunu
ve di¤er ba¤lant›l› yay›mlanmam›fl malzemeyi de
bulabilece¤iniz Avrupa Gençlik Merkezi’nin kü-
tüphanesinden ve k›lavuzun internet versiyonun-
dan edinebilirsiniz.

European Youth Centre (1995) Education pack:
ideas, resources, methods and activities for infor-
mal intercultural education with young people
and adults. Strasbourg: Council of Europe

Kitab›n iki ana bölümü bulunuyor; ilki kül-
türleraras› e¤itim için temel kavramlara de¤i-
niyor, ikincisi ise etkinlik, yöntem ve kaynak-
lar öneriyor. Malzemelerin okuyucu için bir
ö¤renme arac› kadar etkinliklerin düzenlen-
mesinde bir kaynak olmas› amaçlan›yor. Pa-
ketin metni oldukça interaktif ve birçok yo-
rum ve soru okuyucuda dinamik bir diyalog
duygusu uyand›rmay› amaçl›yor. ‹ngilizce,
Frans›zca, Almanca ve Rusça dillerinde edini-
lebilir.

Brislin, Richard and Yoshida, Tomoko (1994)
Improving intercultural interactions: modules
for cross-cultural training programs. London: Sa-
ge Publications.

Bu yay›ndaki modüller ifl, e¤itim, toplum ve
sa¤l›k hizmetleri ortamlar›nda verimli ve et-
kili kültürleraras› etkileflimi destekliyor. Kül-
türler ötesi e¤itim programlar› için malzeme-
lerin bir derlemesi olan her bir modülün
yap›s› birbirine benzer flekildedir. Hepsinde
deneyimsel al›flt›rmalar, özde¤erlendirme
araçlar›, verili bir modülde kullanmak üzere
gerekli temel kavramlar› ve araflt›rma yön-
temlerini içeren geleneksel metinler ve ör-
nek olaylar ya da kritik durumlar›n bir bilefli-
mi bulunuyor.

Centrum Informatieve Spelen (1998) Intercultu-
ral games, Jeux interculturels, Juegos intercultu-
rels. Leuven: CIS

Kültürleraras› oyunlar›n bir toplamas› ve nas›l
kullan›lacaklar› hakk›nda bir yay›n, ayn› ki-
tap içinde ‹ngilizce, Frans›zca ve ‹spanyolca
olarak bas›lm›fl. Orijinali Flemenkçe bas›lm›fl
olan kitap JINT ve NIZW Jeugd voor Euro-
pa’n›n (Youth for Europe program›n›n Belçi-
ka Flaman toplumu ve Hollanda Ulusal
Ajanslar›) iflbirli¤inin bir ürünü ve yazarlara
göre kitab›n kendisi de kültürleraras› bir de-
neyim. De¤iflim programlar› ve kurslar içinde
kültürleraras› ö¤renmeye girifl için oldukça
yararl›.

Fennes, Helmut and Hapgood, Karen (1997) In-
tercultural learning in the classroom: crossing
borders. London: Cassell

Okullardaki ö¤renme ortam›n› amaçlamas›na
karfl›n kültürleraras› kaynaklar hakk›nda iyi
bir de¤erlendirme sunuyor ve formal olma-
yan e¤itimde kullan›lmak üzere uyarlanabile-
cek de¤erli al›flt›rmalar içeriyor.

Fowler, Sandra M. and Mumford, Monica G.
(eds) (1995) Intercultural sourcebook: crosscul-
tural training methods. Yarmouth, Maine: Inter-
cultural Press

Bu kitap kültürleraras› e¤itimde kullan›lan bir
dizi farkl› yaklafl›m ve metodolojiyi sunuyor
ve inceliyor. Tart›fl›lan yöntemler aras›nda rol
oyunlar›, karfl›t kültür, benzeflim oyunlar›,
elefltirel olaylar, kültür özümseyici ve örnek
olaylar bulunuyor.

Kohls, Robert L. and Knight, John M. (1994) De-
veloping intercultural awareness: a crosscultural
training handbook. Yarmouth, Maine: Intercultu-
ral Press

Kültürleraras› duyarl›l›k oluflturmak için bir
ya da iki günlük atölyeleri oldukça gündelik
biçimde tan›mlayan bir yay›n. Amerikal› oku-
yucu için yaz›lm›fl olmas›na karfl›n al›flt›rma-
lar›n ço¤u bütün ortamlarda kullan›labilir.

Otten, Hendrik and Treuheit, Werner (eds)
(1994) Interkulturelles Lernen in Theorie und
Praxis. Opladen: Leske + Budrich

Ek 4

Ek baflvuru noktalar›



Ana literatürü özetleyen ve sonras›nda uygu-
lamada kültürleraras› ö¤renme örneklerini
veren oldukça gerekli bir el kitab› (Almanca).
Giriflte söyledi¤i gibi kültürleraras› ö¤renme
hemen kap›n›z›n önünde bafllar, bu nedenle
uluslararas› gençlik etkinliklerinin yan›nda
yerel projelere de yer verilmifl.

Paige, R. Michael (ed.) (1993) Education for the
intercultural experience. Yarmouth, Maine:
Intercultural Press

Alanda tan›nm›fl kuramc›lar ve pratisyenlerce
yaz›lm›fl yaz›lar›n bir derlemesi. Konular ara-
s›nda kültürleraras› uyum ve e¤itimin rolü,
kültürleraras› e¤itimlerde kimlik, uyum geri-
limiyle bafla ç›kma, e¤itmen yeterlilikleri ve
kültürleraras› e¤itimlerin ba¤›ms›z etkinli¤i
ve beklenmeyen ç›kt›lar› bulunuyor. Bunlar
gruplarla kültürleraras› ö¤renme üzerine çal›-
fl›rken ço¤unlukla ortaya ç›kan konular.

Pike, Graham and Selby, David (1988) Global te-
acher, global learner. London: Hodder &
Stoughton

Küresel e¤itim konular›yla ilgili insanlar için
bir saha kitab›. Küresellik kavramlar› ve küre-
sel e¤itim gereksinimi üzerine pratik örnekler
ile bafllayan kitap daha sonra bir e¤itim prog-
ram›n›n farkl› aflamalar›nda kullan›labilecek
çeflitli yöntemleri sunuyor. Yöntemleri arar-
ken “coflmak” için çok iyi bir kaynak kitap.

Thomas, Alexander (ed.) (1996) Psychologie in-
terkulturellen Handelns. Göttingen: Hogrefe,
Verlag für Psychologie (In German) 

“Kültürleraras› eylemin psikolojisi” üzerine
kuramsal yaz›lar›n bir derlemesi. Demorgon
ve Molz’un bu k›lavuzda tart›fl›lan makaleleri-
ni, di¤er kültürleri anlaman›n bir yolu olarak
kültürel standartlara bakan yaz›lar› ve Çin’de-
ki dil rutinleri veya yurtd›fl›na ç›kan yönetici-
ler için yönlendirme e¤itimlerinin psikolojik
boyutlar› gibi baz› çok özel yaz›lar› içeriyor.

Avrupa Konseyi’nin Avrupa Irkç›l›k ve Hoflgörü-
süzlük Komisyonu 
[Council of Europe’s European Commission aga-
inst Racism and Intolerance]
http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/
E¤itim Paketi [Education Pack] ve Domino K›la-
vuzu gibi yay›nlar ve e¤itsel kaynaklar.

Europublic
http://www.understanding-europe.com
Kültürleraras› iletiflim ve iliflkiler alan›nda çal›flan,
Avrupal›lar aras›ndaki kültürel farkl›l›klar ve bun-
lar›n hem kiflisel hem de profesyonel düzeyde
günlük yaflam› nas›l etkiledikleri hakk›nda bilgi
sunma amaçl› kurulufl.

International Association for Intercultural Educa-
tion (Uluslararas› Kültürleraras› E¤itim Derne¤i)
http://www.lix.oxbacksskolan.se/~iaie/in-
dex.shtml

The Web of Culture (TWOC- Kültür A¤›)
http://www.webofculture.com/
“Kültürler aras›nda iletiflim konusunda e¤itmek
ve e¤lendirmek için tasarlanm›fl”. Kültürel yay›n-
lar› bulunduran kitapç›lara ve di¤er sitelerin ba¤-
lant›lar›na bak›n›z.

The Edge: The E-Journal of Intercultural Relati-
ons (K›y›: Kültürleraras› ‹liflkilerin E-Dergisi)
http://kumo.swcp.com/biz/theedge/
Kültürleraras› tema üzerine üç ayl›k bir elektro-
nik dergi. Kaynak merkezlerini inceleyiniz.

‹nternet kaynaklar›
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Kültürleraras› Ö¤renme E¤itim K›lavuzunun yazarlar›:

Arne Gillert (yaz›m) Amsterdam’da yaflayan e¤itmen ve dan›fl-
mand›r ve kültürleraras› tak›m çal›flmas›, uluslararas› proje yöne-
timi, kolaylaflt›r›c›l›k ve ba¤lant›l› konularda uzmanlaflm›flt›r.
arne.gillert@usa.net

Mohamed Haji-Kella (yaz›m) E¤itmen ve Avrupa’n›n az›nl›k-
lar› için etkinlik koordinatörüdür. Avrupa Konseyi ve çeflitli ku-
rulufllar için kültürleraras› ö¤renme, az›nl›k gençlerinin güçlen-
dirilmesi ve proje gelifltirme üzerine serbest e¤itmen olarak
çal›flm›flt›r. Sierra Leone do¤umludur, meslek olarak toplumsal
e¤itimcidir ve Birleflik Krall›k’ta yaflamakta ve çal›flmaktad›r.
mhkella@usa.net

Maria de Jesus Cascão Guedes (yaz›m) Lizbon merkezli bir
ö¤retmen ve araflt›rmac›d›r. Uzmanl›k alan› kültürleraras› e¤i-
tim, e¤itsel de¤erlendirme, etik/ahlaki ve dini e¤itim, kiflisel ve
toplumsal e¤itim, ö¤retmen e¤itimi ve küresel e¤itimdir.
jucascaoguedes@teleweb.pt

Aleksandra Raykova (yaz›m) Bulgaristan’dan genç bir Ro-
man kad›n›d›r. Sofya, Bulgaristan’da Roma Gençli¤ini Destekle-
me Vakf›’n›n direktörü ve Avrupal› Genç Romanlar Forumu’nun
Avrupa Bürosu üyesidir. 1997’den bu yana Avrupa Konseyi’nin
az›nl›klar, kültürleraras› ö¤renme, proje yönetimi, insan haklar›
vb. ile ilgili etkinliklerinde e¤itmenlik yapmaktad›r.
alexandra@sf.icn.bg

Claudia Schachinger (yaz›m) Avusturyal›d›r, 1996-1999 ara-
s›nda Brüksel’de JECI-MIEC’in (Uluslararas› Genç Katolik Ö¤-
renciler) Avrupa sekreteri olarak çal›flm›flt›r ve flu anda Viya-
na’da SOS Children’s Villages (SOS Çocuk Köyleri) halkla
iliflkilerinden sorumlu temsilcisidir. Zaman elverdikçe kültürle-
raras› e¤itim ve serbest yazarl›kla ilgilenmektedir.
clauschach@yahoo.de

Mark Taylor (editör, hata okumas›, yaz›m) Strasbourg’da
yaflamakta ve serbest e¤itmenlik ve dan›flmanl›k yapmaktad›r.
Uzmanl›k konusu insan haklar› e¤itimi, kültürleraras› ö¤renme
ve uluslararas› tak›m çal›flmas›d›r.
brazav@yahoo.com
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E¤itim K›lavuzu 1
KÜLTÜRLERARASI Ö⁄RENME

E¤itim K›lavuzu 2
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PROJE YÖNET‹M‹
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ÖRGÜT YÖNET‹M‹

E¤itim K›lavuzu 5
D‹L Ö⁄REN‹M METODOLOJ‹S‹

E¤itim K›lavuzu 6
E⁄‹T‹MLER‹N TEMELLER‹

www.training-youth.net
www.tarihvakfi.org.tr
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