1. Avrupa’da kültürleraras›
ö¤renme ve de¤erler
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1.1 Avrupa nedir ve nereye do¤ru gidiyor
1.1.1. Avrupa: Bir çeflitlilik yaklafl›m›
Dünya ekonomi, politika ve tarihinde Avrupa her
zaman önemli bir rol oynam›flt›r. Bugün de Avrupa 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› temsil eder. Bu kavramlar hakk›nda çok say›da farkl› alg›lama bulunmas›na karfl›n her birinin birleflti¤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 olagelmifltir.
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›. Ortaça¤dan yak›n zamanlara kadar (Birleflik Krall›k,
Portekiz, ‹spanya, Fransa gibi) birçok Avrupa ülkesi farkl› k›talarda sömürgelere sahipti. 1950’lerin sonu ile 1960’larda bu sömürgelerden göçmen iflçiler Avrupa ülkelerine davet edilmifllerdi.
Bugünlerde ise birçok insan k›talar aras›nda, bazen turist olarak, ço¤unlukla ise kendi iradeleri
d›fl›nda, kendi ülkelerindeki zorlay›c› olaylar nedeniyle zorunlu göçmenler olarak yer de¤ifltirmekte. Bugün Kuzey Afrika kökenlilerin Frans›zlarla ya da Hintlilerin ‹ngilizlerle kap› komflusu
olarak yaflamas› oldukça normal. Bir Çinliyi, Roma kökenliyi ve siyah bir göçmeni veya Balkanlar’dan bir s›¤›nmac›y› da ekledi¤imizde resim tamamlanmakta. Bu çeflitlilik yüzy›llar boyunca
Avrupa’y› di¤er k›talarla yak›ndan iliflkilendirmifltir. Bugünkü Avrupa, bir arada yaflayan bu insanlar 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 demir perde eski biçimiyle varl›¤›n› sürdürmemekte. Ancak insanlar hâlâ birbirlerini, kap› komflular›n›, ifl arkadafllar›n› tan›m›yor. Ortak gelece¤imiz
için birbirimizi daha yak›ndan tan›maya ve önyarg›lar›m›z ve yan›lsamalar›m›z üzerinde durmaya 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 kolayd›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

Alexandra
Raykova

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› körükleyerek politik ve sosyal gücün veya co¤rafi bölgelerin yeniden da¤›l›m›n› olas› k›lmak amac›yla
insanlar› etnik, dini ve di¤er farkl›l›klar› temelinde bölmektedir.
Bu durum Birinci ve ‹kinci Dünya Savafllar›, So¤uk Savafl, Avrupa’daki di¤er kal›c› anlaflmazl›klar (‹rlanda, ‹spanya, K›br›s vb.) ve Balkanlar ve
Kafkaslardaki yeni çat›flmalar için geçerli.
1947 seçim kampanyas› s›ras›nda Britanya’n›n savafl zaman›ndaki lideri Winston Churchill flu soruyu sormufltu: “fiimdiki Avrupa nedir?” Yan›t›n›
da kendisi vermiflti: “Bir moloz y›¤›n›, ölüler
mahzeni, nefret ve fliddetin sar›p sarmalayabilece¤i bir yer.” Bu kayg›l› görüfl abart›l› da de¤ildi.
‹kinci Dünya Savafl› sonras› Avrupa küller içindeydi; peki tarihin dersleri bizim için ne kadar
ö¤retici oldu? Churchill’in görüflü neden Avrupa’n›n baz› bölgeleri için halen geçerli?
Bu savafllarda milyonlarca insan öldü. Birço¤u
halen ac› çekiyor ve ‹kinci Dünya Savafl› sonras›ndan çok da farkl› olmayan koflullarda yafl›yor.
Di¤erleri öldürülebilecekleri korkusuyla evlerine
geri dönmeye çekiniyor. ‹nsanlar kendi üzücü
deneyimlerinden ö¤renmedikçe, kendilerine eziyet edenlerin kulland›¤› yöntemlerin ayn›lar›n›
–ço¤unlukla önceki anlaflmazl›¤›n parças› bile olmayan– di¤erleri üzerinde sürdürdükçe bu küresel sorun sürecek.
Bu tür durumlarda, Avrupa yurttafl›, uluslararas›
kurulufllar›n an›nda tepki vermesini ve bütün sorunlara çözüm getirmesini beklemektedir. Ancak
birçok Avrupa yurttafl›, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli¤i aras›ndaki ayr›m›n fark›nda de¤ildir;
fark›nda olanlar›n da çok az› bu kurulufllar›n tarihi, politikalar› ve de¤erleri hakk›nda bilgi sahibidir. Bar›flç›l bir Avrupa yaratma yolunda çal›flan
kurumlar olarak Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Örgütü ve Avrupa Birli¤i’ni görüyoruz. 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 gelifltirdi¤i araçlar› ve deneyimleri en iyi flekilde
kullanmaya ve aktarmaya da yard›mc› olacakt›r.
‹nsanlar ço¤unlukla kendi sorunlar›n› kendilerinin çözmesi için yeterli güce sahip olduklar›n›n
fark›nda de¤ildirler. Ve ço¤u zaman kendi somut
eylemleriyle kendi toplumlar›na daha fazla yard›m edebilirler. Burada özellikle sivil toplum kurulufllar› 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 Avrupa 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 desteklenmesi, Avrupa toplumunun karfl›s›nda bulundu¤u sorunlara çözümler aranmas›, politik,
yasal ve yap›sal desteklerle Avrupa’n›n demokratik istikrar›n›n güçlendirilmesidir.
Bu Avrupa kurumunun bütün k›ta çap›nda çal›flmalarda bulundu¤u gerçe¤i Avrupa’n›n ne kadar
yayg›n ve çeflitlilik bar›nd›r›c› karakterde oldu¤unun 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 önerildi. Schuman Plan› “Art›k gösteriflli sözler zaman›
de¤ildir.” diyordu: “Bar›fl›n gerçek bir flans› olmas› için öncelikle bir Avrupa olmal›d›r.” Sonraki sene alt› ülke Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤u’na (AKÇT) kat›ld›: Fransa, Almanya, ‹talya,
* K›lavuzun yaz›ld›¤› tarihten bu yana yeni eklenen
üyelerle birlikte Avrupa Konseyi’nin üye say›s› 44’e
ç›km›flt›r (ç.n.)
** K›lavuzun yaz›ld›¤› tarihten bu yana de¤iflen koflullar sonucu AB’ye 13 ülke adayd›r. Bunlar›n Türkiye
d›fl›nda kalan 12’si müzakereleri sürdürmektedir ve
Bulgaristan ve Romanya d›fl›nda 10 ülkenin 2004 y›l›ndan itibaren tam üye olmalar› beklenmektedir
(ç.n.).

10

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg. Britanya’n›n
liderli¤i üstlenmesi bekleniyordu, ancak bu beklenti 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 Roma Anlaflmas›’n›n imzalanmas›yla Avrupa Ekonomik Toplulu¤u ya da popüler ad›yla Ortak Pazar’›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 Vladivostok’a uzanan bir co¤rafi bölgeyi içine alan
Avrupa çap›nda bir güvenlik örgütüdür. Birleflmifl Milletler flart›n›n 6. bölümü alt›nda yer alan
bir bölgesel düzenleme olarak AG‹T, bölgede erken uyar›, çat›flma önleme, kriz yönetimi ve çat›flma sonras› rehabilitasyon için ana araç olarak
oluflturulmufltur.
AG‹T, 1975’te Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Konferans› (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¤iflim ile bafla ç›k›lmas›na katk›da bulunmas› ve so¤uk savafl sonras› dönemin yeni sorunlar›na tepki vermesi bekleniyordu. 1994’teki Budapeflte
zirvesinde AG‹K art›k s›radan bir konferans olarak 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 bölgesel örgütlerle yak›n iflbirli¤i içinde çal›flarak ve
çok say›da ba¤›ms›z kuruluflla yak›n iliflkiler içinde çal›flmalar›n› sürdürüyor.

1.1.3 Avrupa’n›n karfl› karfl›ya bulundu¤u
sorunlar
fiu anda Avrupa ekonomik, politik ve co¤rafii yeniden yap›lanma sorunlar›yla karfl› karfl›ya. Ancak
en büyük sorun bar›fl›n korunmas› ve istikrar›n
desteklenmesi. Politik sistemler ise bunun için orta ve uzun dönemli stratejiler gelifltirme, farkl› kurulufllara bar›fl içinde bir Avrupa’n›n inflas› yolun-
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da politikalar›n›n uygulanmas› için iflbirli¤i olanaklar› sunma sorunlar›yla karfl› karfl›yad›r.
Son olarak, Avrupa kendisine küresel politika ve
ekonomide sorunlar›n dünya çap›ndaki boyutlar›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: Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi, farkl› çerçeve
sözleflmeler, birlefltirici programlar, Ortak Pazar’›n kurulmas› için önlemler gibi.
Avrupa kurumlar›n›n çal›flmalar›, bar›flç›l bir Avrupa yap›lanmas› yolunda, Do¤u ile Bat› aras›ndaki 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. Avrupa’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›flmalar de¤il, ulusal ve yerel düzeyler de ayr› bir
önem tafl›maktad›r.
Bu yay›nda kültürleraras› ö¤renme ile insan haklar›na sayg›, az›nl›k haklar›na sayg›, dayan›flma,
f›rsat eflitli¤i, kat›l›m ve demokrasi aras›ndaki iliflkileri inceleyece¤iz. Bunlar kültürleraras› ö¤renmenin de¤erleridir; ancak ayn› zamanda Avrupa
kurumlar›n›n ifade edilmifl de¤erleri, Avrupa iflbirli¤i ve bütünleflmesinin temelidir. Bu de¤erler
nas›l ayn› zamanda Avrupa yurttafllar›n›n de¤erleri haline getirilebilir?
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Claudia

1.2. Yeni ç›k›fl noktalar›

Schachinger

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 geliflmelerin 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 ülkeleri yeni bir yak›nlaflma sürecinin içindeler.
Geçmiflin politik, dini ve ekonomik bölünmeleri özellikle Do¤u ile Bat› aras›nda farkl› ve bazen de karfl›t geliflmelere yol açm›flt›. Bu deneyimler 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, toplumsal, 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›mlama için bir flans yaratabilir.
Geçmifl ve gelecekteki (hofl olmayanlar da dahil)
geliflmeler, ideolojik gerilimler ve farkl› deneyimler üzerine aç›k bir diyalog mümkün müdür? Eflit
düzeyde bir bütünleflme için çabalayacak m›y›z?
Korkular›m›z› ve umutlar›m›z› birbirimize anlatabilece¤imiz, birbirimizi tan›yabilece¤imiz etkileflim alanlar›n› nas›l yaratabiliriz? Yurttafllar olarak
Avrupa’n›n yap›lanmas› için bir diyalo¤a nas›l kat›labiliriz? “Birleflik” bir Avrupa hâlâ farkl›l›klar›n
de¤erli say›ld›¤›, çeflitlili¤in korundu¤u bir Avrupa 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
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yoksul aras›ndaki uçurum büyüyor, ancak birbirleri üzerindeki etkileri daha az görünür hale
geliyor. New York’taki bir borsac› Kuala Lumpur’daki bir çocu¤un yaflam› hakk›nda bilmeden karar verebiliyor, ancak tersi mümkün olmuyor. Nedenleri bulmak daha zor hale
geliyor. Dünyan›n Dünya Futbol Kupas› gibi ortak kültürel etkinliklerle ilgilenerek birbirine
yak›ndan ba¤lant›l› hale geldi¤i görülüyor. Zaman ve mekân önemini yitiriyor. Artan iletiflim
teknolojisi bizi birbirimize daha da yak›nlaflt›r›yor, bilgimizi art›r›yor; ancak ayn› etkiyi bu ikisini 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›flmaya yol açacak m›? ‹nternet ile birbirine ba¤l› bir dünya demokrasi ve insan haklar›n› destekleyecek mi? Daha fazla duyarl›l›k tarihi
de¤ifltirebilir mi? Bütün bu bilgiden gerçek etkileflimler ve yeni çözümler için yeni ç›k›fl
noktalar› olarak kullanmak için yararlanabilecek miyiz? Yak›n gelece¤in kültürel de¤erleri
Coca Cola, uydu TV’ler ve McDonald’s m›? Küreselleflmifl bir dünya da ço¤ulculu¤u ve kültürel yollar›n bir arada yaflamas›n› desteklemenin 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 insanlar ço¤unlukla ayn› toplumda yafl›yor. Bir yanda daha fazla bilgi ve hareketlilik, di¤er yanda
ise adil olmayan politik ve ekonomik flartlar,
ülkeler aras›ndaki göç ak›fl›na katk›da bulunuyor. 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 Schengen Antlaflmas› için söylenmektedir). “Daha
fazla yabanc›ya yer yok” bir politika haline geliyor. “‹yi” ve “kötü” yabanc›lar, göç için “geçerli” 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
E¤itim K›lavuzu
KÜLTÜRLERARASI
Ö⁄RENME

yacaklar› ya da yo¤un etkileflimli ve bütün sonuçlar›yla birlikte kültürleraras› bir toplumun
mümkün olup olmad›¤› sorular›na yan›tlar bulmaya çal›fl›yoruz.
Kültürel farkl›l›¤›n etkilefliminin bizim üzerimizdeki 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› kültürler merak, karfl›l›kl› kabul ve sayg› temelinde
bir arada var olabilir mi? Buna ulaflmak için hangi süreçler gerekli olacak? Ne tür zorluklarla karfl›lafl›lacakt›r?

Kimlikler: Milliyetçi yurttafl m›, küresel
yurttafl m›?
Bu ço¤ulcu ve çokkültürlü yeni toplumlarda belirsizlik de ortaya ç›k›yor. Geleneksel kültürel
referans noktalar› yok oluyor; artan çeflitlilik kimli¤imiz dedi¤imiz fleye bir tehdit olarak alg›lanabiliyor. Ulus, bölge, dini aidiyet, politik ideoloji,
meslek, aile gibi ana bileflenler ve referanslar h›zla de¤ifliyor veya anlam›n› yitiriyor. Geleneksel
aidiyet modelleri yeni kültürel anlat›mlar oluflturmak için ayr›fl›yor ve yeniden bir araya geliyor.
Sonuç olarak, yeniden, giderek daha fazla bireysel temellere dayanan yeni referanslar arayan
“göçebelere” dönüyoruz. Tarikatlar gibi ideolojik
olarak kapal› gruplar büyüyor, milliyetçilik canlan›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›kça özel ve aç›kça tan›mlanm›fl bir gruba ait olma
e¤ilimiyle çelifliyor.
De¤iflen bu dünyada kimli¤imizi ne yoluyla tan›mlayaca¤›z? Ne tür referans ve yol göstericiler
bulabilece¤iz? Kimlik anlay›fl› nas›l bir yön alacak? Yaflamlar›m›z için di¤erleriyle sürekli diyalog ve de¤iflim içinde, aç›k bir kavram gelifltirebilecek miyiz? Kültürel referanslar›m›za yeniden
güven duyarken ayn› zamanda Avrupa yurttafllar› olarak küresel bir sorumluluk ve dünyaya aidiyet 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. Daha güçlü ya da zay›f bir gruba ait olma, kültürel
birikimimizin bir ço¤unlu¤a ya da az›nl›¤a ait olmas› farkl›l›k yarat›r. Buna uygun olarak yeni anlaflmazl›klar oluflur ya da eskileri yeniden alevle-

nir; dini veya etnik kimlik, ülkeler ve bölgeler
aras›nda oldu¤u gibi, savafl ve fliddetin korkutucu nedenleri olur. “Uygarl›klar›n çat›flmas›”, “kültürler savafl›” ilan edilir. Eflit düzeyde çeflitlili¤e
sayg› duyulmad›¤›, ço¤unluklar az›nl›klar üzerinde güç kulland›klar› için geçmiflte çok ac›ya yol
aç›lm›fl, insan haklar› sürekli olarak ihlal edilmifltir. Bugün ise az›nl›klar›n “haklar›n›” “korumaya”
çal›fl›yoruz.
Bu haklar normal olarak alg›lanacak, kültürel çeflitlili¤in tan›nmas› bizi bar›flç› ve zenginlefltirici
bir bir arada yaflama anlay›fl›na götürecek mi?
Kendimizi birbirimizi incitmeden ve tehdit etmeden farkl›l›klar›m›zla karfl› karfl›ya gelebilir bulacak 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 iliflkilerinden veya çeflitlili¤e karfl› hoflgörüsüzlük
nedeniyle akan kandan dersler ç›karabilecek mi?
Bütün bu k›sa yorumlar ve sorular, bu birkaç sat›r›n ötesinde bir karmafl›kl›k yaratarak ortak bir
karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k çerçevesi içinde de¤erlendirilebilir. 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, ortaya ç›kan sorular da tarafs›z de¤ildir; Avrupa kurumlar›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 bulunmaktad›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,
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ötekini bütün farkl›l›¤›yla sayg› duyulacak kifli
olarak anlamak zorunda kalabiliriz.
Kültürleraras› ö¤renme günümüz dünyas›n›n karmafl›kl›¤›n› di¤erlerini ve kendimizi daha iyi anlayarak de¤erlendirme çabam›z›n bir arac› olabilir.
Dahas›, yeni bir topluma aç›lan kap›lar›n anahtarlar›ndan olabilir. “Kültürleraras› ö¤renme” bugünün gerçekliklerinin yaratt›¤› sorunlar› daha iyi
ele almam›z› sa¤layabilir; kültürleraras› ö¤renmeyi hem günümüz geliflmeleriyle kiflisel olarak bafla ç›kabilmek, hem de toplumda olumlu ve yap›c› bir etki b›rakabilecek de¤iflim potansiyelini
yönlendirebilmek için güçlendirme olarak görebiliriz. “Kültürleraras› ö¤renme kapasitemize” flu
anda her zaman oldu¤undan fazla gereksinmemiz var.
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Bu ba¤lamda, kültürleraras› ö¤renme, toplumsal
sonuçlara yol açabilecek kiflisel bir geliflme sürecidir. Her zaman bizi neden bu iflle u¤raflmak istedi¤imiz, hangi görüfllere sahip oldu¤umuz ve
bu yolla nereye ulaflmak istedi¤imiz hakk›nda
düflünmeye iter. Kiflisel bir kazan›m ya da uluslararas› bir ortamda çal›flan birkaç kifli için bir lüks
olarak de¤il, toplumlar›m›zda nas›l bir arada yaflayabilece¤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; sizi baflka bir toplum düfllemeye ça¤›rabilir ve
özellikle yeni sorular getirebilir.
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1.3. Gençlik ve
kültürleraras›
ö¤renme: sorunlar
Genç insanlar deneyimleri genelde yo¤un olarak
yaflarlar ve her tür de¤iflime aç›kt›rlar. Ço¤unlukla ekonomik ve sosyal olarak ba¤›ml› ve karfl›
karfl›ya bulunduklar› flartlara duyarl›d›rlar. Geliflmeler karfl›s›nda ilk kaybeden ya da ilk kazananlard›r. Almanya’daki artan iflsizli¤e veya Rusya’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 duvar›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› yollardan küçük teknelerde macera dolu bir yolculukla geçenler de onlard›r. Sonuç olarak, genç
insanlar kültürleraras› ö¤renme süreçlerine, birbiriyle iletiflime geçmeye ve çeflitlili¤i keflfetmeye en aç›k olanlard›r.
Ancak farkl› genç insanlar›n farkl› koflullar alt›nda yaflama biçimleri, zengin, ancak zor kültürleraras› 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 görünebilecek durumlarla karfl› karfl›ya gelmemiz anlam›na gelir.
Afla¤›da gençlik çal›flmalar›m›zdaki deneyimlerimize dayanan baz› genel e¤ilimleri ve sosyolojik
ve gençli¤e yönelik araflt›rmalar›n sonuçlar›n› sunuyoruz. Ancak bunlar›n yaln›zca çerçeveler oldu¤unu ve herkese uymayabilece¤ini de hat›rlatmak 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 unsurlar›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› süreklili¤i olmayan bir yo¤un olaylar dizisi olarak sunar. 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›klama modelleri sunar. Medya ve reklamlar basitlefltirmeleri 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 rekabeti güçlendirir. Kültürleraras› ö¤renme ise sen
ve ben, iliflkiler ve dayan›flma ve di¤erini ciddiye 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. ‹nsanlar uyum ve istikrar ister. Kültürleraras› ö¤renme 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 özellikle farkl›l›k, çeflitli yaflam çerçeveleri ve kültürel görelilik üzerinedir.
• Gençlik kamu yaflam› söz konusu oldu¤unda
kendini güçsüz hisseder. Günümüzün karmafl›k gerçeklik a¤›nda politik sorumluluklar› ve
kiflisel kat›l›m olanaklar›n› belirlemek güçtür.
Kültürleraras› ö¤renme ise demokrasi ve yurttafll›k üzerinedir; bask›, d›fllanma ve bunlar›
destekleyen mekanizmalara karfl› tav›r almay›
öngörür.
• Politik ve kamusal tart›flmalar olgular› basitlefltirme e¤ilimi gösterir ve ender olarak nedenleri 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›rlayamaz. Kültürleraras› ö¤renme ise bellekle u¤raflma, an›msama ve yeni bir gelecek için an›lar›
aflma üzerinedir. Avrupa ba¤lam›nda kültürleraras› ö¤renme ise ayn› zamanda Do¤u ile Bat›’n›n iliflkisi üzerine sa¤lam bir anlay›fl ve ortak
ve farkl› tarihimiz üzerine gerçek bir diyalo¤a
girmeye haz›r olmak üzerinedir.

Claudia
Schachinger

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

15

1
E¤itim K›lavuzu
KÜLTÜRLERARASI
Ö⁄RENME

dir, özgün de. Yine de bizi toplumlar›m›z›n durumu ve kültürleraras› ö¤renmenin bu durumla,
özellikle genç insanlar›n gözünde nas›l ba¤lant›land›r›labilece¤i hakk›nda düflünmeye yönlendirirler.
Genç insanlarla kültürleraras› ö¤renme süreçleri,
onlar›n gerçekliklerine dayal› olmal›d›r. Planlanm›fl bir kültürleraras› ö¤renme program› bu yüz-
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den karfl›t e¤ilimlerle bafla ç›kmak ve onlar› bütünlefltirmek durumundad›r. Aç›kça tart›fl›ld›klar›nda dürüst bir kültürleraras› diyalog için yeni
ç›k›fl noktalar› potansiyeli sunabilirler.
Günümüzün koflullar bütünü, genç insanlar, Avrupa ve kültürleraras› ö¤renme için oldukça sorunludur. Ancak bunun üzerinde çal›flmay›
önemli k›lan tam da bu durumdur.

