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3.1 Genel düflünceler
Kültürleraras› ö¤renmeyle ilintili zorluklardan birisi “kültürleraras› ö¤renme” olarak bilinen aç›kça 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¤umuzdur.
Ne var ki, yöntemleri uyarlad›¤›m›z veya yaratt›¤›m›zda, bunu kendimiz, koflullar, e¤itmenler tak›m› ve kat›l›mc›lar taraf›ndan oluflturulan ve etkilenen e¤itsel bir çerçeve içinde yapmam›z
gerekir. Kültürleraras› ö¤renmenin hedeflerine
nelerin yarad›¤›n› (ve nelerin yaramad›¤›n›) bilmek 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, sorular 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 gereken 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 duygular› 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 etmesi için bir ortam sa¤lamam›z, bütün deneyimlere, yeteneklere ve katk›lara de¤er vermemiz,
gereksinim ve beklentilere önem vermemiz gerekti¤i anlam›na gelir. Paylaflacaklar›m›z›n büyük 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 deneyimimizdir. Her birimizin bizi flekillendiren bir kiflisel
gerçekli¤i vard›r ve yeni bilgi ve deneyimle zen-

ginleflerek bu gerçeklik içinde yaflamay› sürdürürüz. 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 önkofluludur 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›rlar›yla bafl etmemiz gerekir.
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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 kendisinin oluflumu oldu¤u tezi kültürleraras› ö¤renme
süreçlerinin ana faktörlerinden biridir. Kültürel
farkl›l›¤› betimleyen birçok kuramdaki farkl› boyut çeflitlili¤i (bkz. Hofstede ve Hall&Hall) zaman ve mekân gibi en temel boyutlarda bile gerçekli¤i ne kadar farkl› alg›lad›¤›m›z› gösterir.
Ancak yine de hepimiz tek bir dünyada yafl›yoruz ve bu yaflamlar›m›z› etkiliyor. Sonuç olarak
ö¤renme sürecinin kiflisel özgürlük ve kararlara
sayg› duyma, di¤er görüflleri eflit olarak kabul etme ve farkl› bak›fl aç›lar› aras›nda uzlaflma arama
ve kiflisel sorumluluklar›n bilincinde olma gibi
baz› çabalarla desteklenmesi gerekir. Ancak farkl›l›k yap›c› olarak var olmay› sürdürecektir. Bennett’in modelinin son aflamas›nda “farkl› dünya
görüfllerinin içinde çal›flmaya” davet edilmemizin
nedeni budur.
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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 dokunmam›z› ve kendimizi de¤ifltirmemizi de gerektirir. Kültürleraras› ö¤renme ötekinin bak›fl aç›s›yla
özdeflleflme flans›na, di¤erinin yaflad›klar›n› yaflama zorunda kalmadan “birbirinin yerine geçmeye” çaba göstermenin eflsiz deneyimine olanak
sa¤lar. ‹flbirli¤inin gücüne inanarak gerçek dayan›flmay› yaflama ve ö¤renmemizi sa¤layabilir. Bu
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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 güvenlik ve denge aray›fl› sürekli karfl›m›za ç›kacakt›r. Dolay›s›yla her zaman bir yan›t olmayabilece¤ini, ancak de¤iflimi kabul eden ile hofl
karfl›layan sürekli bir aray›fl içinde olunaca¤›n›
kabul etmek gerekir. Buna yan›t olarak kendimizi sorgulama kapasitesine gereksinim duyaca¤›z.
Bu bütünleflmenin bizi nereye götürece¤ini her
zaman bilemeyiz. Merak önemlidir, yeni alg›lamalarsa arzu edilir. Ve yeni bir fleylerin oluflumunun olas›l›kla düflünce, inanç ve gelenekler gibi
eskinin y›k›m›n› beraberinde getirebilece¤ini bilmemiz gerekir. Hiçbir ö¤renme süreci kopmalar
ve vedalardan ba¤›ms›z de¤ildir. E¤itmenler olarak bu deneyime iyi ve duyarl› bir destek sa¤lamam›z gerekir.
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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 ayr›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› iletiflimde merkezi bir konumdad›r ve ayn› zamanda
ço¤unlukla bir yanl›fl anlama kayna¤› olarak oldukça s›n›rl›d›r. Bu nedenle özellikle farkl› konuflma düzeylerini düflününce tahakküm kurmak
için kullan›lmamal›, ancak bir iletiflim arac› olarak 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 kiflisel iliflkiler hakk›ndaki alg›lama çeflitlerine bakarsak, 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›flmaya 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-
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mafl›kl›¤› düflünürken çat›flma yönetim becerilerini de gelifltirmemiz gerekir. Kimli¤in farkl› anlat›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. Çeflitlilik 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 çözümü olmas› gerekmez, ancak kesinlikle ifade edilmesi gerekir.

Yüzeyin alt›nda
Kültürleraras› ö¤renme oldukça derin süreçlerin
yaflanmas›n› ve tutum ve davran›fllar›n de¤iflimini amaçlar. Büyük ölçekte kültürümüzün, iç benli¤imizin görünmez güçleri ve ö¤eleriyle ilgilenme anlam›na gelir (bkz. buzda¤› modeli) ve su
yüzeyinin alt›ndaki ço¤u fley bilinçd›fl›d›r ve aç›kça 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¤ildir. Bir yandan daha ileri gitme, kendimizi ve di¤erlerini zorlama cesaretine gereksinimimiz vard›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 zaman 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 karmafl›k durumuna yerlefltirirsek en üst düzeyde kavray›fla olanak sa¤layan oldukça dikkatli ve anlafl›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 gereksinimleri 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 çeflitlili¤ini, vurgulanan farkl› de¤erleri, farkl› gerçeklikleri ve yaflanan tarihleri basitlefltirmemek
herhangi bir e¤itim yaklafl›m› için zorlay›c›d›r.
Kültürleraras› ö¤renme yaklafl›mlar›, bu deneyim, anlay›fl ve bilgi yelpazesine sayg› duymak
ve sonuçta bunlar›, kullan›lan dil ve terminoloji
ve farkl› metodolojilerin seçimiyle birlikte düflünmek 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 yöntemleri bu aç›dan okuyun ve grubunuzun özel
gereksinimlerine göre seçiminizi ve uyarlaman›z› yap›n. Bunlardan yeni bir fleyler yarat›n. Burada sunulan yöntemler tafl tabletlere yaz›l› olmad›klar› gibi dahilerce yarat›lm›fl kusursuz
örnekler de de¤ildir. Birer öneridir ve yararl› deneyimlerin bir derlemesidir. Bunlar› kullan›rken
kendi kültürleraras› ö¤renme durumunuz, kat›l›mc›lar›n›z ve onlar›n gerçeklik ve gereksinimleri d›fl›nda baflka hiçbir fleye güvenmeyin. Afla¤›daki sorular, dikkatle düflünülürse, özel bir
program ö¤esini bir araya getirmekte iflinizi kolaylaflt›rmaya yard›mc› olabilir. Bu konu listesinin 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 ulaflmakta yararl› m›? Geliflmemize yard›mc› olmakta etkin olabilecek mi? Tan›mlanm›fl metodolojimizin ilkelerine uyuyor mu? Bu özel
kültürleraras› ö¤renme durumunun flu andaki
dinamikleri için uygun mu? Bu yöntemi kullanmak için tüm gereklilikler (örne¤in grup
veya ö¤renme ortam›, iliflkiler, bilgi, deneyimler...) önceki süreçlerce belirlenmifl mi? Konufltu¤umuz somut konu/tema ne? Bu yöntemi
kullan›rken hangi farkl› aç›l›mlar (ve çat›flmalar) ortaya ç›kabilir ve bunlar› ne kadar öngörüp inceleyebiliriz? Yöntem farkl› boyutlar›n
karmafl›kl›¤›n› ve aralar›ndaki ba¤lar› kald›rabilecek mi? Yeni bak›fl aç›lar›na ve alg›lamalara nas›l katk›da bulunabilir?

b. Hedef grup
Bu yöntemi kiminle ve kimin için gelifltirip kullan›yoruz? Grubun ve grup içindeki bireylerin önkoflullar› ne? Yöntem, grup üyelerinin birbirleriyle etkileflimleri, karfl›l›kl› alg›lamalar› ve iliflkileri
için ne gibi sonuçlara yol açabilir? Yöntem grubun (bireylerin) beklentilerini karfl›l›yor mu? ‹lgilerini nas›l çekebiliriz? Ö¤renme durumunun bu

an›nda (bireysel ve grup olarak) neye gerek
duyacaklar ve ne katk›da bulunacaklar? Yöntem bunun için gerekli hareket alan›n› sa¤l›yor
mu? Bireylerin potansiyellerinin aç›¤a ç›kmas›na katk›da bulunuyor mu? Yeterli bireysel anlat›ma olanak veriyor mu? Gruptaki benzerlikler 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 bunlar› 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 etkileyebilecek afl›r› farkl›l›klar gösteriyor mu?
Grup kültürleraras› ö¤renme sürecinin neresinde yer al›yor? Yöntem grup büyüklü¤ü için
uygun mu?
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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 (deneyimleri) beraberlerinde getiriyorlar? Grup içinde hangi
çevre (ö¤eler, davran›fl kal›plar› vs.) bask›n ve
neden? Grup atmosferi ve iletiflim düzeyi yönteme 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; grubun ortak bölgesi kullan›lan yöntem için yeterince büyük mü? Yöntem olumlu bir çevreye (herkesin kendisini rahat hissetti¤i alan› art›r›c›
biçimde) katk›da bulunuyor mu? (Öncesi ve sonras›yla düflününce) yöntemin etkinlik içindeki
yeri nedir? Yönteme ve de¤erlendirilmesine yeterli zaman ay›rd›k m›? Program›m›z›n zamanlamas›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 uyufluyor mu? Bunlar› etkili biçimde kullanabilecek
mi? Organizasyona yönelik hangi boyutlar› dikkate almam›z gerekir? Basitlefltirmemiz gerekir
mi? Yöntemi iflletmek için sorumluluklar› paylaflabilir miyiz? Geliflen durumla bafla ç›kmak için
gereken becerilere ne kadar sahibiz? Yöntem
hangi (kurumsal, örgütsel...) çerçeve içinde kullan›lacak? (Örgüt kültürü ve tercihleri, kurumsal
amaçlar gibi) hangi sonuçlar› öngörebiliriz? Hangi 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 kulland›k m›? Bu deneyimden ne ö¤rendik? Yöntemlerin kullan›m›yla ilgili baflka deneyimlerimiz var
m›? Bunlar bize flu an nas›l yararl› olabilir? Yöntem ve etkisi de¤erlendirilecek mi ve hedeflere
ulaflmam›z nas›l ölçülecek? Etkinli¤imizin flimdiye kadarki bölümünün de¤erlendirmesinin parças› olarak yönteme hangi ö¤eleri ekledik?

f. Aktar›m
Yöntemimiz nereye kadar her bir kat›l›mc›n›n deneyimi ve bu ana kadar olan ö¤renme deneyimleri üzerine kurulu veya bunlarla ba¤lant›l›? Yöntem 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›lar›n ö¤rendiklerini kendi gerçekliklerine yans›tma-
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lar› için nas›l bir ortam sa¤layaca¤›z? Yöntemi izleyen bir tart›flma veya bir dinamik, aktar›m› kolaylaflt›r›r m›? Hangi ö¤eler kat›l›mc›larca yap›lacak 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 bölümlerde ortaya at›lan sorulara yan›t bulmaya çal›flmak
ve iflleri nas›l organize etti¤imiz hakk›nda düflünmek anlam›na gelir. Bu yöntem için bu gruptaki rolümüzün ne olaca¤›n› düflünüyoruz? Her
fleyin nas›l iflleyece¤i hakk›nda “akl›m›zdan bir
senaryo geçirdik” mi? Kiflisel konumumuzu düflündük mü ve bu, yöntemin iflleyiflini nas›l etkileyebilir? Beklemedi¤imiz sonuçlara tepki vermeye nas›l haz›rland›k?

