
 

D. YELDA 

KAĞNICI & 

ALPER 

BAŞBAY 
 

 



27.01.2017

1

EĞİTİM ve 
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 

Doç. Dr. D. Yelda KAĞNICI   Doç. Dr. Alper BAŞBAY
Ege Üniversitesi

Kültür

• Kültür kavramı ilk
olarak toprağı, ekin
yetiştirmek için saban
ve sürgü ile sürmek
anlamında
kullanılmıştır.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Kültür

Daha sonra Cicero (MÖ 
106-43) tarafından 
felsefe ve eğitim ile 
ruhun işlenmesi 
anlamında 
kullanılmıştır. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Kültür

Daha sonraki süreçte 
ise kültür uygarlık ile 
eşanlamlı kullanılarak 
insanlığın yarattığı 
maddi manevi tüm 
ürünlere işaret etmek 
üzere kullanılmıştır.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Kültür ve Tanımı

Alanyazında yaklaşık 164 kültür tanımı bulunmaktadır. 
Bunlardan bazıları;

İnsanlığın tarihsel birikiminin, güncel değerler, 
yaratımlar ve ürünlerinin, geleceğe ilişkin tasarımlar ve 
eğilimlerinin toplamı veya anlatımıdır.

Bir toplumun üyesi olarak insanın kazandığı bilgi, sanat, 
gelenek-göreneklerle, beceri ve alışkanlıkları içeren
karmaşık bir bütündür.  

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Kültür ve Tanımı

İnsanın doğaya eklediği tüm maddi ve manevi 
varlıkların toplamıdır.

Doğanın yarattıklarına karşın insanoğlunun ortaya 
koyduğu her şey.

Bir grubun yaşamını anlamlandırmasını sağlayan ve bu 
gruba yaşam biçimi istikametlerini sunan karmaşık bir 
müşterek inançlar, değerler ve kavramlar kümesidir. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY
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Kültürün Boyutları

Maddi 
Kültür  

Binalar, her 
türlü araç-

gereç, 
giysiler vb.

Manevi 
Kültür  

İnançlar, 
gelenekler, 

normlar, 
düşünce 

biçimleri vb.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Kültür

Kültür 
öğrenilir. 

Kültür 
değişkendir. 

Kültür 
tarihsel bir 

boyuta 
sahiptir ve 
süreklidir. 

Kültür 
ihtiyaçları 

karşılayıcı ve 
tatmin 

sağlayıcıdır.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Kültürün Kapsamı

Sosyal miras-
gelenekler

Yaşam 
biçimi

İdealler

DeğerlerDavranışlar

Düşünüş

Sembol 
sistemi

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Kültürün İçerdiği Öğeler

Töreler

Aile

Soy ve akrabalık

Sanat, bilgi ve eğitim

Yerleşim şekilleri

Üretim ve tüketim ilişkileri

Yönetim

Beslenme ve sağlık

İnanç sistemleri

Kişilik sistemi

Dil

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Kültür

Tutarlı, homojen, tek 
sesli ya da kendi 
içlerinde barışık 

Çok dilli, çatışık, 
değişebilir ve açık, ayrık 

ve çoğunca karşıtlık 
barındıran bir yapıya 

sahip

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

İnsan ve Kültüre Bakış

İnsanlar değişir, 
çünkü kültürleri 
değişmektedir

İnsanlar farklıdır 
çünkü kültürleri 

farklıdır

İnsanlar benzer 
çünkü kültürleri  

benzer

Doç. Dr. Alper BAŞBAY
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Kültürle İlişkili Temel Kavramları

Üst Kültür: Bir toplumda geçerli olan genel kültür 
özellikleridir. Toplumun her kesiminde bilinir ve 
benimsenir.

Alt kültür: Üst kültür içindeki din, dil, töre ve etnik köken 
bakımından kendine özgü özelliklere sahip toplulukların 
kültürüdür.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Temel Kavramlar

Kültürleme: Toplumun, kendi kültürel özelliklerini yeni 
kuşaklara sosyalleşme yoluyla aktarmasıdır.

Kültürleşme: Farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime 
girmesiyle gerçekleşen kültür alış-verişidir. Kültürleşme 
süreci sonunda her iki toplum da yavaş ya da hızlı 
değişir.

A B
A’

B’

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Temel Kavramlar

• Kültürlenme: Farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime 
girmesiyle gerçekleşen kültür alış-verişidir. 
Kültürlenme süreci sonunda yeni bir kültürel değer 
meydana gelir.

A B C

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Temel Kavramlar

• Kültürel Yayılma: Bir kültürde ortaya çıkan maddi 
veya manevi kültür öğesinin dünyadaki başka 
kültürlere yayılmasıdır.

• Kültürel Gecikme: Bir toplumdaki maddi kültür
öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi
kültür öğelerinin ayak uyduramaması oluşan
uyumsuzluk ve görgüsüzlük durumudur.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Temel Kavramlar

• Kültürel Şok: Kendi kültür ortamından başka bir 
kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım 
ve uyumsuzluk durumudur.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Temel Kavramlar

• Kültür Emperyalizmi: Emperyalizm, bir ülkenin başka 
bir ülkenin kaynaklarını sömürmesi demektir. Kültür 
emperyalizmi, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş diğer 
kültürleri özellikle kitle iletişim araçlarıyla etkilemesi 
ve kendine benzetmesidir. Kültür emperyalizmi, 

sömürgeciliği kolaylaştırır.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY
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Kültür ve Din

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Epistemolojik Köken

• Etnopolitik sözlükte Latin kökenli olan din 
kelimesinin “re-ligo” sözcüğünün bütünleştirme, 
bağlanma anlamına geldiği öne sürülmektedir.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Epistemolojik Köken

• Din, insanların düşüncelerini, yaşam biçimlerini, 
tutum ve davranışlarını etkileyen en eski ve en 
önemli örgütlenme biçimlerindendir. 

• Dil, din ve etnik kimlik zamana ve tarihe en çok 
direnç gösteren, değişmesi en güç kavramların 
başında gelmektedirler. 

DIRENÇ

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Epistemolojik Köken

Din nedir sorusunun yanıtı; 

• bir inanç, ahlâk ve değerler sistemi, 

• kültür ve yaşam anlayışı, 

• hayatın anlamı veya anlamsızlığı, 

• mutluluğu ve mutsuzluğu algılama biçimi, 

• ibadet ve uyulması gereken kurallar olarak verilebilir. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

İnanç

Ahlâk

Değerler 
sistemi

Kültür 

Yaşam 
anlayışı

Hayatın 
anlamı 

Mutluluğu 
algılama 

biçimi

İbadet 

Kurallar 

Törenler 

Ayinleri

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Köken

• Dinin tarih boyu insanla birlikte varlığını 
sürdürdüğü, bir başka ifadeyle insanın olduğu 
her zaman diliminde ve her yerde var olduğu 
ifade edilmektedir.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY
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Köken

• Din, tarihte insanlığın geçirdiği değişime 
paralel tarzda bir değişim geçirmiş; ruhçuluk 
ve tabiata tapınma ile iç içe olan mitolojik 
dönemi metafiziğe dayalı kavram ve değerler 
izlemiştir.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Köken

• Dolayısıyla ruhçuluk, atalar kültü ve büyü, 
geleneksel din ve tanrı düşüncesinin 
temelinde bulunmaktadır; tanrı inancında ise 
çoktanrıcılıktan tektanrıcılığa doğru bir gelişim 
söz konusudur.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Süreç

Sihir ve

büyü 
dönemi

Sihir ve

büyü 
dönemi

Ruhlara, 
tanrılaştırılmış 

atalara 
tapınma

Ruhlara, 
tanrılaştırılmış 

atalara 
tapınma

Tanrısal 
varlıklar
Tanrısal 
varlıklar

ÇoktanrıcılıkÇoktanrıcılık Tek tanrıcılıkTek tanrıcılık

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Din

I
• İnsanın düşünce ve inanca dayalı değerlendirmelerini içeren 

zihinsel fonksiyonlar

II
• Her türlü tavır ve davranışlar

III

• İnsanın diğer insanlarla ilişkilerini ve kurumsal yönünü ifade 
eden sosyal yapısını belirleyen ve disiplin altına alan bir 
sistem

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

İlişkisel

Davranışsal

Zihinsel

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Çokkültürlülük

Hepimiz farklılıklarımızla 
eşitiz

Doç. Dr. Alper BAŞBAY
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Giriş

Aynı toplum içinde yaşayan insan toplulukları, 
ortak geçmişleri, yaşadıkları bölge, ekonomik 
uğraş alanları ve sosyoekonomik statülerine 
göre farklı kültürler geliştirmektedirler. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Giriş

Toplumsal yapı içindeki bu gruplar kendilerine 
ait kültürü koruma ve gelecek nesillere aktarma 
çabası içindeyken aynı zamanda içinde 
yaşadıkları toplumun standart kabullerine de 
uymak durumundadırlar. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Giriş

Günümüzde küreselleşme ve bilişim 
teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler 
kültürler arası etkileşimi doğal hale getirmiş ve 
bireyler birden fazla kültürün oluşturduğu bir 
yapı içinde kendilerini bulmuşlardır. 

Bu durum, bireylerin kültürlerini koruması ve 
kendilerini kabul ettirmesi ihtiyacını 
doğurmuştur 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Giriş

Toplumsal yapı içinde farklı olduğunu iddia eden 
grupların, farklılıklarını korumak ve sürdürmek 
amacıyla kimliklerinin tanınmasını istemesi, çok 
kültürlülük konusunu gündeme getirmiştir 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Çokkültürlülüğün Doğuşu

1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde
toplumsal çeşitliliğin artması, insan hakları
hareketlerinin ve etnik azınlıkların ayrıca kadınların
eşit hak ve olanak taleplerinin yoğunlaşması ile bu
gruplara yönelik ırkçılığın, cinsiyetçiliğin ve baskının
farkına varılması sonucunda 1970’lerde çokkültürlülük
ve çeşitlilik kavramları ortaya çıkmıştır.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Tarihsel Süreç

Bu süreçte özellikle Afrikalı Amerikan yurttaşların 
beklentileri şöyle sıralanabilir:

• Eğitim kurumlarının programları tarih, kültür ve bakış 
açılarımızı yansıtmalıdır.

• Okullar daha fazla beyaz olmayan öğretmen ve yönetici 
çalıştırmalı ve bunlar öğrencilere rol model olmalıdır.

• Etnik gruplar okulları kontrol edebilmeli ve ders 
kitaplarında Birleşik Devletlerde yaşayan farklı insanlar 

yer almalıdır. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY
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Tarihsel Süreç

Bunun yanında çokkültürlülük hareketi ile kadın 
hakları hareketi arasında da yoğun bir ilişki 
kurulmaktadır. Bu süreçte feminist hareket aşağıdaki 
hakları talep etmektedir:

• Ders kitaplarında, kadınların ülke ve dünyanın 
gelişimine katkılarını yansıtan daha fazla materyale 

yer verilmesi

• Eğitim kurumlarında daha fazla kadın yöneticinin yer 
alması.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Tarihsel Süreç

Çokkültürlülük 1980’lerde ve 1990’larda bilimsel
çalışmalara daha çok konu olmaya başlanan bir kavram
olmuştur.

Bu kavram giderek Batı Avrupa ülkelerine de yayılmış
ve göçmen grupların kültürel farklılıklarını korumada
uygulanan politikaları da kapsar hale gelmiştir. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Kavramsal Çerçeve

Sözlük anlamı itibariyle çok kültürlülük, aynı ülkede pek 
çok kültürün birlikte varoluşu anlamına gelmektedir.

Banks’e (2008) göre bir millet içindeki farklılıklar sosyal 
sınıf, etnik kimlik, ırksal grup, dil engelli olma, din, 
cinsel yönelim ve cinsiyetten oluşmaktadır. Dolayısıyla 
çok kültürlülük tüm bunları içinde barındıran geniş bir 
kavramdır. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Irk

Etnik yapı

Dil

Cinsel 
yönelim

Cinsiyet

Yaş
Engelli olma

Sosyal sınıf

Eğitim 
durumu

Dinsel 
yönelim

Diğer kültürel 
boyutlar

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Anlamı

Parekh’e (2002) göre çok kültürlülük, tek başına farklılık 
ve kimlikle ilgili değildir; kültürle kaynaşmış ve ondan 
beslenen farklılık ve kimliklerle, yani bir grup insanın 
kendilerini ve dünyayı anlamakta, bireysel ve toplu 
yaşamlarını düzenlemekte kullandıkları inançlar ve 
uygulamalar bütünüyle alakalıdır.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Anlamı

Doytcheva (2009) ise çok kültürlülüğü, yalnızca bazı 
özel düzenlemelerden yararlanılan birkaç tarihsel 
topluluğun değil kökeni ne olursa olsun bütün 
bireylerin kültürel tanınma projesi olarak görür.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY



27.01.2017

8

Anlamı

Çokkültürlülük, baskın gurubun değerleri ve 
perspektifleri üzerine inşa edilen etnik ya da 
kültürel hegemonyanın tersine, çeşitli kültürel 
grupların, değerlerin ve perspektiflerin bir arada 
var olması demektir. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Özgürlük

Bireysel 
farklılıklara saygı

Kültürel 
Çoğulculuk

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Pozitif Bakış Açısıyla;

Resmi ideolojiye dönüştüğü durumlarda 

� ülke birliği, 

� refah, 

� toplumsal barış, 

� toplumsal uyum 

ideallerine dayalıdır.  Çok kültürlülük, bireylere ve 
gruplara eşit muamele, kültürel olarak farklı kalma 

hakkını destekleme ve fırsat eşitliğini vurgulamaktadır

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Bu noktada;

Bireylere ve 
gruplara eşit 

muamele, 

Kültürel 
olarak farklı 

kalma hakkını 
destekleme

Fırsat 
eşitliğini 

vurgulama 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Çokkültürlülüğün Toplumsal Açılımı

• Çokkültürlülük kavramı kendi içerisinde iki 
boyutlu bir yapı oluşturmaktadır. Bu 
boyutlardan biri farklılıkları tanımlayıcı diğeri 
ise farklılıklara değer verici bir yapı 
sergilemektedir 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Çokkültürlülüğün Toplumsal Açılımı

• Çokkültürlülüğün ilk boyutu toplum içinde yer alan 
çok sayıdaki etnik ve kültürel grupların varlığına 
işaret etmektedir. Bir ülke nüfusunun farklı etnik 
kümelerden oluşması, onu ancak tanılayıcı düzeyde 
çokkültürlü yapar.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY
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Çokkültürlülüğün Toplumsal Açılımı

• Çokkültürlü toplum modelini belirleyen, nüfusun 
farklı etnik kökenlerden gelen kişilerden oluşması 
değil, bu kişiler arasındaki toplumsal ilişkilerin belirli 
bir özgün çerçevede düzenlenmesidir. Bu da ikinci 
boyutu yanı değer verici yapıyı oluşturmaktadır.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Kültürler 
arası diyalog

Irkçılığın 
önlenmesi

İçsel uyum 
ve saygı

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

I Have a Dream

� “Bugün diyorum ki dostlarım, şu anın ve yarının 
getireceği güçlüklere ve engellemelere rağmen hala 
bir hayalim var benim.  Amerikan Rüyası içinde 
derinden yer edinmiş bir hayal. 

� Bir hayalim var: Gün gelecek bu ulus, ayağa kalkıp 
kendi inancını gerçek anlamıyla yaşayacak; 'Şunu 
kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün 
insanlar eşit yaratılmıştır. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

I Have a Dream

• 'Bir hayalim var: Gün gelecek eski kölelerin 
evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları, 
Georgia’nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına 
birlikte oturacaklar.

• Bir hayalim var: Gün gelecek, adaletsizliğin ve 
eziyetin sıcağıyla bunalıp çölleşmiş olan Missisippi
Eyaleti bile, bir özgürlük ve adalet vahasına 
dönüşecek.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

I Have a Dream

� Bir hayalim var: Gün gelecek dört küçük çocuğum, 
derilerinin rengine göre değil karakterlerine göre 
değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar.

� Bugün bir hayalim var! Bir rüyam var: Gün gelecek 
…küçük siyah oğlanlar ve kızlar; küçük beyaz oğlanlar 
ve beyaz kızlarla el ele tutuşma şansına sahip 
olacaklar. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY
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Eleştirel Yaklaşım

Çokkültürlülük kavramı farklı kültürel değerlerin 
korunması ve yaşatılması anlayışını benimsemektedir.  
Ancak bu söylemin yanında çokkültürlülüğe ilişkin 
eleştirel bakış açıları da alanyazında kendini 
göstermektedir. 

Çokkültürlü politikalara ve eğitim anlayışlarına karşı 
çıkan düşünürlerin, çokkültürlülüğün aslında 
birleştirici değil tam tersine parçalayıcı etkisine dikkat 
çekmektedirler. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Eleştirel Yaklaşım

• Çokkültürlülük karşıtlarına göre, bu politika, insanları 
bir ulus olarak birleştirmek yerine kendi 
kategorilerinde tanımlayarak bölmektedir. Bu durum 
bütünleşmeyi olanaksızlaştırmakla kalmayıp, siyaset, 
kültür ve medeniyetin sonu anlamına da gelmektedir.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Çokkültürlü Savunu

� Buna karşın toplumlar genellikle homojen öğelerden 
oluşmuş bütünlükler değildir. Az ya da çok miktarda 
kendilerini farklı gören grupların sahip oldukları farklı 
kültürlerle bir toplum içerisindeki varlığı, çokkültürlü 
yapılanmaları oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
çokkültürlü durum, kısaca aynı ortamı paylaşan 
birden fazla farklı kültürün varlığından kaynaklanan 
bir gerçekliktir.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

UNESCO (1946)

«Çocuk zihninin, bizzat kendi ulusal toplum yapısı ve
uluslar arası anlayışlarla birlikte eğitilmesi»

bir amaç olarak belirlenmiştir.

UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

UNESCO (1966) 

Uluslararası Kültürel İşbirliği İlkeleri Bildirgesi

� Her kültürün, saygı görmesi ve korunması gereken bir 
saygınlık ve değeri vardır. 

� Her halkın, kültürünü geliştirmek hakkı ve ödevidir. 

� Zengin değişkenliği ve çeşitliliğiyle ve karşılıklı 
etkileşimleriyle her kültür bütün insanlığa ait ortak 

mirasın bir parçasını oluşturur.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

TÜRKİYE’DE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK
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Türkiye’de Çok Kültürlülük

• Anadolu yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev 

sahipliği yapmış, topraklarında birçok kültürün 
izlerini taşıyan dünyadaki nadir bölgelerden 
biridir. 

• Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde 
kurulduğu bu topraklarda farklı kültürel gruplar 
varlığını yüzyıllar boyunca sürdürmüştür.

Çokkültürlülük daha çok ırk temelinde şekillendirilmişken,
günümüzde çokkültürlülük kavramı ırk, etnik yapı, dil, cinsel
yönelim, cinsiyet, yaş, engelli olma, sosyal sınıf, eğitim, dinsel
yönelim ve diğer kültürel boyutları içerir hale gelmiştir
(Amerikan Psikologlar Derneği, APA, 2002).

Çokkültürlülük

Çokkültürlülük

!

� Beyazlar ve siyahiler arasında yaşananlardan dolayı Amerika 
için geçerli olabilir…

� Biz de siyahi yok ki…

� Çokkültürlülük çalışmak da moda oldu…

� Her şeyi Amerika’dan ithal etmek zorunda değiliz…

Çokkültürlülük Kapsamı

LGBTi’lisi, heteroseksüeli, 
Yaşlısı, genci

Kadını, erkeği, 
Yoksulu, zengini,

Eğitimlisi, eğitimsizi
Engellisi, engelsizi

Türkü, Kürdü, Ermenisi, Rumu, Çerezi,
Göçmeni, Lazı, Romanı

Alevisi, Yezidisi, Süryanisi vb
ile

TÜRKİYE ÇOKKÜLTÜRLÜDÜR.

İki Kutuplu Bakış Açısı

• Kültürel zenginlik

• Ülkeyi bölmeyi hedefleyenlerin oyunu

Türkiye’de Çokkültürlülüğe Bakış

• Çokkültürlülük farklı renklerde çiçeklere sahip bir 
bahçeye benzer (Çetin, 2005).

• Çokkültürlülük bütünleşmeyi sağlamada önemli bir 
unsur, farklıklar kültürel zenginliktir. Farklı kültürel 
özelliklerin korunması ve yaşatılması, farklılıkların 
benimsenmesi, bu yönde duyulan inanca bağlıdır 
(Başbay ve Bektaş, 2009).

Türkiye’de Çokkültürlülüğe Bakış



27.01.2017

12

• Çokkültürcü politikalara karşı çıkanlar, çok 
kültürlülüğün aslında birleştirici değil, tam tersine 
parçalayıcı etkisine dikkat çekmektedir. Bu bir 
anlamda siyaset, kültür ve medeniyetin sonu 
anlamına gelmektedir (Altınbaş, 2006; Yalçın, 
2002). 

Türkiye’de Çokkültürlülüğe Bakış

• Türkiye etnik bir mozaik değildir. Türkiye’deki nüfusun 
%6.5 Kürt, 1% Arap, %1 Zaza, %04 Çerkez, % 0.27 
Laz’dır. Etnik yapının mozaik olarak değerlendirilmesi 
için etnik grupların nüfusun %35’ini oluşturması 
gerekir, Türkiye ise bu oran %10 civarındadır (Önder, 
2001).

Türkiye’de Çokkültürlülüğe Bakış

• Türkiye’de çokkültürlülük ile ilgili çalışmaların 
yansımalarının en belirgin olduğu alanlardan biri de 
eğitimdir. 

• Özellikle son beş yılda çokkültürlü eğitime yönelik 
çalışmalarda artış olduğunu söylemek mümkündür. 

• Bu araştırmaları üç kategoride toplamak mümkündür. 

Eğitim Alanındaki Çalışmalar 

I. Çokkültürlü Eğitimi Kuramsal Bir Çerçeveden Ele 
Alan Çalışmalar 

(Aydın, 2012; Açıkalın; 2010; Başbay ve Bektaş, 2009; 
Çırık, 2008). 

Eğitim Alanındaki Çalışmalar 

II. Öğretim Üyeleri, Öğretmen ve Öğretmen 
Adaylarının Çokkültürlü Eğitime ve Kültürel 
Farklılıklara Yönelik Tutumlarını ve Yeterlik Algılarını 
Ele Alan Çalışmalar 

(Başarır, Sarı, ve Çetin, 2014; Başbay, Kağnıcı ve Sarsar, 
2013; Coşkun, 2012; Çoban, Karaman ve Doğan, 2010; 
Damgacı ve Aydın, 2013a; Damgacı ve Aydın, 2013b; 
Demir, 2012; Demir ve Başarır, 2013; Ekşi ve Alçı, 2013; 
Özdemir ve Dil, 2013; Polat, 2009; Ünlü ve Örten, 

2013, Yılmaz ve Gökçen, 2013; Yavaş-Bozkurt) 

Eğitim Alanındaki Çalışmalar 

III. Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Çalışmaları 

(Başbay ve Kağnıcı, 2011; Özgen ve Köşker, 2015;
Yazıcı, Başol ve Toprak, 2009) 

Eğitim Alanındaki Çalışmalar 
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• Yapılan tüm bu çalışmalar incelendiğinde gerek öğretmen 
adayları, gerek öğretmenler gerekse öğretim üyelerinin 
çok kültürlü eğitim konusunda olumlu tutuma sahip 
olunduğu görülmektedir. 

• Benzer şekilde öğretmen adaylarının ve öğretim 
üyelerinin çok kültürlü yeterlik algıları da yüksektir.

• En son çalışma: Öğretmenlerin çok kültürlük dendiğinde 
ırk, etnisite, dil, din ve sosyal sınıf boyutlarına 
odaklandıkları, buna karşın yaş, cinsiyet, engelli olma, 
cinsel yönelim boyutlarını çok kültürlülük kapsamında 
düşünmedikleri görülmüştür (Başarı, Sarı ve Çetin, 2014).

Eğitim Alanındaki Çalışmalar 

TÜRKIYE ILERLEME RAPORU 2014

Türkiye 2014 İlerleme Raporu 

Rapora göre

� «Kadınların işgücüne katılım (% 33,2) ve istihdam (% 29,6) 
oranları hâlâ AB seviyelerinin oldukça altındadır (s. 40). Namus 
cinayetleri, erken yaşta ve zorla yaptırılan evlilikler dahil olmak 
üzere, kadına yönelik şiddet bir sorun olmaya devam etmiştir 
(s. 54).» 

� «Etnik köken, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı 
ayrımcılık konularına, Türk Ceza Kanununda Mart ayında 
yapılan değişiklikte yer verilmemiştir. Bu durum özellikle, 
önemli ve en dezavantajlı gruplar olan Roman vatandaşları ve 
Kürtleri etkilemektedir (s. 57).»

Türkiye 2014 İlerleme Raporu 

• «Cinsel yönelim veya yaşa dayalı ayrımcılıkla ilgili koruyucu 
mevzuat hâlâ mevcut değildir (s. 41) Cinsel yönelime veya 
cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılıkla ilgili atıflar tasarının ilk 
taslağından çıkarılmıştır. Lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, 
transseksüel ve interseks bireylerin (LGBTI) temel haklarına 
daha fazla saygı gösterilmesi gerekmektedir (s. 58).»

• «Alevilerin sorunlarının ele alınmasına yönelik somut adımlar 
atılmamıştır. Cemevleri ibadet yeri olarak resmen 
tanınmamıştır ve Aleviler, yeni ibadet yerleri açılmasında 
zorluklarla karşılaşmıştır (s. 54).»

Türkiye 2014 İlerleme Raporu 

• «Roman vatandaşlar arasında okul terk, okul devamsızlığı ve 
çocuk işçiliği oranları yüksektir. Kötü barınma koşulları, kentsel 
dönüşümle ilgili iskan sorunları ile sağlık ve sosyal güvenlik 
hizmetlerine erişim zorlukları devam etmiştir (s. 60).»

• Süryaniler, kadastro kaydı süreci nedeniyle, özellikle 
Güneydoğuda, mülkiyet ve arazi tescili ile ilgili zorluklarla 
karşılaşmışlardı.r

KÜLTÜRLEŞME
VE 

PSİKOLOJ İK UYUM

Doç. Dr. D. Yelda KAĞNICI, Ege Üniversitesi, 2016
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KÜLTÜRLER ARASI TEMAS

Kültürel Geçiş Yaşayan Gruplar

Kültürel geçiş yaşayan grupları 
birbirinden ayıran üç temel öğe:

• Kalıcılık

• Gönüllülük

• Hareketlilik

• Göçmenler

• Sojourners (bir yerde sınırlı 
bir süre kalan kişiler)

* Uluslararası öğrenciler

* İşçiler

Kültürler Arası Temas

Kültürlerarası psikoloji kültürel temas ve insan

davranışının gelişimi arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

Kültürel temas sonucu gözlenen davranış değişikliği

dört ana kategoride incelenmektedir;

(1) Fiziksel değişiklikler 

(2) Biyolojik değişiklikler 

(3) Kültürel değişiklikler 

(4) Psikolojik değişiklikler

Kültür Şoku

Yeni bir kültürle temas sonrası oluşan kaygı ve alışılmış kültürel izlerin 
ve sosyal rollerin kaybından oluşan kaybolmuşluk, karmaşıklık ve 
yetersizlik duygusudur, yeni kültürel ortamın zorlukları ve alışık 
olunan kültürel çevrenin kaybından ortaya çıkar.

Belirtiler:

• İçine kapanma ve aşırı uyuma davranışı

• Aşırı yeme ve içki içme davranışı

• Aşırı düzeyde rahatsızlık ve düşmanlık hissi

• İlişkilerde gerginlik ve çatışmalar

• Performansta düşüş

• Engellenemeyen ağlama nöbetleri

Kültür Şokunun Aşamaları

• Balayı Dönemi

• Kriz Dönemi

• Yeniden Oryantasyon Dönemi

• Uyum ve Kültürleşme Dönemi

Balayı Dönemi

Bu aşama balayı için diğer ülkelere giden

kişilerin deneyimlerine benzer.

• İlginçtir, heyecan vericidir, olumlu beklentiler ve 

yeni kültürün idealleştirilmesi gözlemlenir. 

• Değişiklikler heyecan vericidir ve ilginçtir.

• Deneyimler zaman zaman stresli olsa da hep 
olumlu yorumlanır.

• “Nereleri görsem, ne yesem, ne alsam ….”
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Kriz Dönemi

Bir kaç hafta ile 1 ay arasında başlar. 

• İşler yolunda gitmemeye başlar. 
• Ufak sorunlar büyük görülmeye başlar.
• Kültürel farklılıklar rahatsız etmeye başlar.
• Gerginlikler, memnuniyetsizlikler, hayal kırıklıkları 

başlar.

Kriz Dönemi

• Çaresizlik, yalnızlık, kızgınlık yaşanır.

• İçinde bulunulan kültürü sevmemek ve 

eleştirmek için bir sürü bahaneler bulunur.

• Depresyon yaşanabilir.

• Eve dönme isteği fazladır ve eve dönüşler en 
sık bu dönemde yaşanır.

Yeniden Ortantasyon Dönemi

Yeni ortama uyum sağlamayı öğrenme 

dönemidir. 

• Alışma demek her zaman uyum demek değildir, 
yabancılaşmada alışma işaretidir.

• Problemlerin anlaşılmamış olmaktan, farklı 
olmaktan kaynaklandığı fark edilir.

Yeniden Ortantasyon Dönemi

• Yeni kültürü öğrenme eğlenceli bir hale getirilir.

• Bu aşamada problemler bitmez, problemlerle 

daha olumlu bir yaklaşımla baş edilmeye 
başlanır.

• Bu aşamada problem çözme becerileri 
geliştirilir.

Uyum ve Kültürleşme Dönemi

• Bu döneme bireyler problemlerini etkili bir şekilde
çözmeye ve yeni kültüre adapte olmaya 
başladıklarında ulaşılır. PSİKOLOJİK UYUM
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Psikolojik Uyum

• Kültürler arası geçişin stres yaratan ve uygun baş 
etme becerilerinin kullanılmasına gerek duyulan bir 
süreç olduğu öne sürülmektedir. 

• Bu stresli uyum sürecinde gerek toplumsal gerekse 
kişisel faktörlerin etkili olduğu belirtilmektedir. 

Psikolojik Uyum Aşamaları

• İlk aşama kültürler arası bir temasın yaşanmasıdır. 

• İkinci aşama yaşanılan deneyimlerin algılanmasıdır. 
Bu aşamada yaşanılan deneyimler gözden geçirilir 
ve değerlendirilir. 

• Üçüncü aşamada yaşanılan deneyimlere anlamlar 
verilir ve farklı baş etme yöntemleri kullanılır. 

• Dördüncü aşama yaşanılan stresin ilk tepkilerinden 
oluşmaktadır. Deneyime yüklenen anlama göre 
stres düzeyi de değişmektedir.

Kültürleşme Modeli (Berry, 1997) Kültürleşme Tutumları

Kültürleşme sürecinden geçen bireylerin tutumları 

üzerinde iki sorunun yanıtının etkili olduğu öne 

sürülmektedir; 

(1) Kendi kültürel kimliğim sahip olunmaya değer mi?, 

(2) Temasta bulunduğum kültürle olumlu ilişkiler 

gerekli mi? 

Kültürleşme Tutumları

EVET İSE

• Özümseme Tutumu 

• Bütünleşme Tutumu

HAYIR İSE

• Marjinalleşme Tutumu 

• Ayrılma Tutumu

Özümseme Tutumu

Bireyler kendi kültürel kimliklerini sürdürmeyi 

istemezler ve günlük etkileşimlerini diğer kültürle 

Devam ettirmeyi tercih ederler. 

Örnek: Kendi ulusal bayramlarını kutlamak yerine 

içinde bulunduğu kültürün özel günlerini kutlamak

• Yılbaşı yerine Chrismas’ı kutlamak. 
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Bütünleşme Tutumu

Bireyler hem kendi kültürel kimliklerini sürdürür hem

de içinde bulundukları kültürle etkileşim halinde 

olurlar.

Örnek: Bir taraftan kendi kültürel yemeklerini ve 

içeceklerini tüketirken diğer yandan da yeni kültürün 
mutfağını tanımak ve denemek

Ayrılma Tutumu

Bireyler kendi kültürel kimliklerine bağlı kalarak 
yaşadıkları kültürle etkileşimden kaçınırlar. 

Örnek: Sürekli olarak kendi kültüründen arkadaşlarla 
bir arada olarak sadece ana dillerini kullanmak ve 
mecbur olmadıkça o kültürün dilini konuşmamak

Marjinalleşme Tutumu

Bireyler hem kendi kültürel kimliklerini devam ettirmeyi 
hem de içinde bulundukları kültürle etkileşim içinde 
bulunmayı önemsemezler.

Örnek: Ne kendi ülkesindeki ne de yaşadığı ülkedeki 
politik, sosyal ve ekonomik gelişmeleri takip etmek

BAŞ ETME

Problem Odaklı Baş Etme

• Problem odaklı baş etme genel olarak stres 
yaratan olayı değiştirmeye yönelik stratejilerden 
oluşur.

• Amaç yönelimlidir.
• Karar vermeyi ve karmaşayı çözmek için

planlamayı içerir.

Problem Odaklı Baş Etme

Stratejiler;

• Arkadaşlara akıl danışma, 

• Yeni aktiviteler bulma ya da yeni ilişkiler kurma, 

• Karmaşa ya da sorunu çözmeye çabalama (Uzlaşma, 

bir bilene sorma, diğer insanları ikna etmeye çalışma, 
ya da birinden yardım alma)
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Duygu Odaklı Baş Etme

• Duygu odaklı baş etme, sıkıntı yaratan olayların duygusal 
sonuçlarını düzenlemeye çalışmaktır.

• Gerçekte tehdit eden ya da zarar veren süreci değiştirmezler 
ancak kişinin daha iyi hissetmesini sağlayabilirler. 

Duygu Odaklı Baş Etme

Stratejiler

• İsteklilik (sorunun uzaklaşmasını istemek), 

• Uzaklaşma (stresli durumu unutmaya çalışma), 

• Olumluya odaklanma (durumu pozitif tarafından 
görmeye çalışma), 

• Kendini suçlama (problem için kendini eleştirme) 

Duygu Odaklı Baş Etme

• Gerilimi azaltma (yiyerek, içerek, sigara içerek, 
egzersiz yaparak veya ilaç kullanarak gerilimi 
azaltma), 

• Kendini soyutlama (insanlarla olmaktan kaçınma)

• Sosyal destek aramak (birisinden sempati alma)

Baş Etme

Kültürler arası geçişte belirsizlikler

kaçınılmazdır. Bu nedenle bu durumla etkili 

bir şekilde baş etmek için bilgi almak ve 

yardım istemek yani aktif problem çözme yöntemlerini 

kullanmak etkili bir yoldur.

, 

KÜLTÜREL DUYARLILIK, KÜLTÜREL 
EMPATİ, ÇOK KÜLTÜRLÜ K İŞİLİK 

ÖZELL İKLER İ, ADİL DÜNYA İNANCI, 
SOSYAL BASKINLIK YÖNEL İMİ

KÜLTÜREL DUYARLILIK
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� Bireyin öz deneyimleriyle ilişkili olan kültürel veriyi 

yorumlayabilmelidir.

� Bunun için ilk olarak bu verilere karşı duyarlı 

olmaları gerekir. 

� Duyarlılık ise bunları algılayabilmeyi gerektirir. 

Kültürel Duyarlılık Kültürel Duyarlılık

Algılama Duyarlılık Yorumlama

ÇOK KÜLTÜRLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Çok Kültürlü Kişilik Özellikleri

Kültürel Empati
Açıklık
Farklı kültürel özelliklere, değerlere sahip bireylere açık  ve 
önyargısız olma
Esneklik
Farklı bir kültürel ortamda kişinin farklı davranışsal yöntemler 
kullanma yeteneği
Sosyal Girişimcilik
Sosyal ortamlara daha etkin katılım
Duygusal Denge 
Farklı kültürel ortamlarda, stresli durumlarda sakin kalabilmeyi 
başarabilme

Tanımlar
� Farklı kültüre mensup bireylerle çalışırken kültürel olarak 

uygun ve anlamlı empati göstermektir (İbrahim,  1991).

� Dünyayı diğerinin gözlerinden görmek, onun gibi duymak, 
hissetmek ve iç dünyasını onun gibi deneyimlemektedir (Ivey 
& Simek-Morgan, 1993).

Kültürel Empati Model (Ridley ve Linge, 1996)

Öz-deneyim
• Kültürel 

Değerler
• Duygular

• Tutumlar
• Dünya Görüşü
• Özellikler
• Düşünceler
• Davranışlar

Birey Algısı

Birey Ruh Sağlığı Uzmanı

Kültürel 
Duyarlılık
(Algılsal)

Kültürel Empatik
Anlayış

Kültürel Empatik
Tepki Verme

Bilişsel

Kültürel AyrımlaşmaGörüş Alma

İçgörü için 
Sorgulama

Doğru Anlayış 
İletme Dolaylı Etki

İfade Etme
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SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ

• Sosyal Baskınlık Kuramı (Sidanius, 1993) insanların, grupların
ve daha büyük ölçekte kültürlerin, milliyetlerin, devletlerin
eşit olmadığı, aralarında adeta doğal bir hiyerarşinin olduğu
ve bu hiyerarşilerin değişmeye dirençli olduğu saptamasından
yola çıkılarak geliştirilmiştir.

• “Bazıları, diğerlerinden üstündür, bu zaten doğada da
böyledir; bazılarının üstte bazılarının altta olması doğaldır,
herkes bir değildir; daha üstün nitelikli olanların yönetmesi,
bazılarının yönetilmesi doğaldır”.

AHLAKİ KİMLİK

Aquino ve Reed’e (2002) göre ahlaki kimlik, bir dizi ahlaki
özellikler çerçevesinde oluşturulmuş benlik algısıdır. Aquino,
Freeman, Redd, Lim ve Felps’e (2009) göre ise ahlaki kimlik,
bireylerin kendi ahlaki karakterlerine ilişkin sahip oldukları
bilişsel şemalardır.

İçselleştirme: Oluşturulan ahlaki şemalar, ahlaki birer kimlik
özelliği olarak, güçlü bir biçimde benimsenmektedir.

Sembolleştirme: Ahlaki kimlik özellikleri, toplum içerisinde
sergilenerek, başkalarına kişisel eylemler olarak yansıtılmaktadır.

ADİL DÜNYA İNANCI

• Adil Dünya İnancı Kuramı’na göre (Lerner, 1965; Lerner ve
Miller, 1978) insanlar dünyayı herkesin hak ettiğini aldığı, iyi
insanlara iyi şeylerin, kötü insanlara kötü şeylerin olduğu bir
yer olarak algılama ihtiyacı duymaktadır.

• Adil dünya inancı kişiye dünyanın adil ve düzenli bir yer olduğu
dolayısıyla hak etmediği olumsuzluklarla karşı karşıya
kalmayacağı duygusunu yaşatır. Bu nedenle insanlar dünyanın
adil bir yer olduğuna ilişkin inançlarını korumaya
güdülenmişlerdir.
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Çokkültürlü
Eğitim

EEğğitiminitimin temeltemel amacıamacı ööğğrencilerirencileri kültürelkültürel
sınırlarındansınırlarından kurtarmakkurtarmak veve onlarınonların kültürelkültürel

sınırlarınsınırların ötesindeötesinde özgürceözgürce doladolaşşmalarınımalarını

sasağğlamaktırlamaktır..
((BanksBanks, 2007), 2007)

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Çokkültürlü Eğitim

• Çokkültürlü eğitim bir fikir ya da kavram, eğitimsel bir 
reform hareketi ve bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 

• Hangi cinsiyet, sosyal sınıf, ırk, etnisite ve kültürden 
olursa olsun bütün öğrencilerin okulda eşit eğitim 
imkanına sahi olmaları gerektiğini savunmaktadır. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Çokkültürlü Eğitim

• Çokkültürlü eğitim, demokratik inanç ve değerler 
üzerine kurulu bir öğrenme ve öğretme yaklaşımıdır. 
Birbiri ile bağlantılı bir dünyada, farklı kültürel yapıya 
sahip toplumları kültürel çoğulculuğa teşvik etme 
çabasıdır. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Çokkültürlü Eğitimin Hedefleri

• Bireylerin, farklı kültürlerin bakış açlarıyla kendilerine 
bakarak kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı 
olur.

• Öğrencilere etnik ve kültürel alternatifler sunar.

• Tüm öğrencilere etnik kültür, baskın kültür ve karşıt 
kültür için gerekli olan bilgi, tutum ve becerileri 
sağlar.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Çokkültürlü Eğitimin Hedefleri

• Etnik, ırksal, fiziksel, kültürel karakteristiklerden 
kaynaklanan farklılıkların yarattığı ayrımcılığın 
azaltılmasını amaçlar

• Öğrencilerin, temel okuma, yazma ve matematik 
becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Çokkültürlü Eğitimin Temel Varsayımları

• Çokkültürlü eğitim tüm öğrenciler içindir. 

• Sınıf ortamındaki öğretmen ve öğrenciler arasındaki 
etkileşim çoğu öğrenci için eğitsel sürecin en önemli 
parçasını oluşturur.

• Çokkültürlü eğitim, tüm öğrenciler için etkili öğretimle 
aynı anlama gelmektedir. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY
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• Kültürel farklılıklar ve kültürler arası etkileşim, politik, 
sosyal, ekonomik ve eğitsel alanda büyük bir hız kazanmıştır. 

• Ailenin yanı sıra öğretmenler, çocukların yaşantısı için en 
büyük öneme sahiptir. 

• Eğitim sistemi tüm öğrenciler için etkili bir okul, etkili bir 
program, etkili bir öğrenme ortamı sağlamalıdır.

• Çokkültürlü eğitim eğitsel reform ve yenilik hareketleriyle 
aynı anlamda ele alınmaktadır.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Temel Yanılgılar

• Çokkültürlü eğitim “ötekiler” içindir.

• Çokkültür eğitim batıya karşıdır. 

• Çokkültürlü eğitim ülkeyi bölecek.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Çokkültürlü Eğitim Süreci

1977 yılından itibaren National Council for the
Accreditation of Teacher Education (NCATE) çokkültürlü 
yeterlikleri öğretmenlerin denklik belgesi için 
gereklilikler arasına alınmıştır. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Çokkültürlü Eğitim Süreci

• Çokkültürlülük Amerika’da eğitim programlarında 
değişiklikler yaratmış ve `eğitim psikolojisi’ `eğitimin 
temelleri` ders kitaplarında çok kültürlülüğe ilişkin 
bolümler eklenmiştir. 

• University of California’ Berkeley’ the Universty of 
Minnesota-TwinCties ve Stanford University eğitim 
programlarına etnik çalışmalar içeren dersleri 
eklemişlerdir. 

• Üniversitelerdeki bu değişim ilköğretim ve lise ders 
kitaplarının değişmesiyle devam etmiştir. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Eğitim Programının Dönüştürülmesi

• Etnik ve kültürel özellikleri eğitim programının içerisine 
dahil etmek ile eğitim programını bu doğrultuda 
değiştirmek arasında önemli bir ayrım vardır. 

• Eğitim programının içerisine kültürel çeşitliliğin 
eklenmesi yerine eğitim programının kültürel çeşitliliği 
ele alarak baştan inşa edilmesi daha doğru bir yoldur. 

• Genel bir yanılgı çokkültürlülüğün sadece farklı 
kültürden gelen öğrenciler için olduğudur. 
Çokkültürlülük tüm öğrencileri ilgilendiren bir kapsayıcı 
yapıya sahiptir. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Eğitim Programının Dönüştürülmesi

Etnik ve kültürel 
özellikleri eğitim 

programının içerisine 
dahil etmek

Eğitim programını etnik 
ve kültürel özellikler 

doğrultusunda 
değiştirmek

Doç. Dr. Alper BAŞBAY
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Çok kültürlülüğün eğitim programlarına bütünleştirilmesi 
için dört adimin takip edilmesi beklenilmektedir. 

İçeriğin bütünleştirilmesi 
(entegrasyonu)

Eşitlik 
eğitimi

Okul kültürünün 
güçlendirilmesi

Önyargıların 
azaltılması

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

4. Sosyal Hareket Yaklaşımı
Önemli sosyal olayları çözmek için 
öğrencilerle hareket etmek

3. DönüşümselYaklaşım
Farklı etnik ve kültürel gruplardan 
gelen öğrencilerinin bakış açıları, 
yaşadıkları sorunlar sahip oldukları 
kavramlardan hareket etmek

2. Eklektik Yakla şım
Programın ana yapısını bozmadan 
içerik, kavramlar, temalar ve bakış 
açılarını eğitim programına 
eklemek

1. Katkı Sağlayıcı Yaklaşım
Farklı kültürel elemanlar, tatiller ve 
kahramanlıklara odaklanmak

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Tek Kültürlü – Çok Kültürlü Eğitim

• Tek kültürlü eğitim, kendi kültürünün dar bakış 
açısından bakmayı ve bu bakış açısının 
kategorilerinde yer almayan her şeyi reddetme 
eğilimini içermektedir. Bu açıdan bakıldığında 
öğrencilere verilen değer yargılarına ilişkin tek bir 
pencere onların göreceği alanı daraltmakta ve 
farklılıkları görmelerini engellemektedir. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

• Bu da eleştirel düşünce ve farklılıkları kabul etme, 
diğerlerine değer verme anlayışı yönünde bir engel 
oluşturmaktadır. 

• Çokkültürlü eğitimi ise; entelektüel merak, özeleştiri, 
savları ve kanıtları değerlendirip bağımsız bir karar 
oluşturabilme, başkalarına saygı, farklı düşünce ve 
yaşam biçimlerine duyarlı olma ve etnik merkezici bir 
anlayıştan uzaklaşma amacına yönelik yürütülen 
faaliyetlerdir. 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılık Yeterlikleri 

• Çokkültürlü yeterlik özellikle yardım hizmeti sunan 
meslekler için oldukça önemli ve yoğun bir şekilde 
tartışılan konuların başında gelmektedir. 

bu konunun önemini en çok vurgulayan alanlar olmuştur 

Uygulamalı psikoloji, 

psikiyatri, 

sosyal hizmetler, 

psikolojik danışma ve 

eğitim 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılık Yeterlikleri 

• Öğretmenlerin kültüre duyarlılık yeterlikleri çeşitli 
yaklaşımlarla açıklanmaktadır. Bu yaklaşımlar içinde 
“Öğretmenler İçin Çokkültürlü ve Akademik Yeterlikler” 
(Multicultural and Academic Competences for Teacher) 

kendini anlama

diğerlerinin kültürlerini 
anlama 

akademik-çokkültürlü 
yeterlikler 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY
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Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılık Yeterlikleri 

Kişisel 
düzey

Kurum/okul 
düzeyi

Sınıf düzeyi 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılık Yeterlikleri

• Kişisel Düzey

Sahip olması beklenen yeterlikler bireyin kendi kültürel 
kimliğini araştırması ve kültürel kimliğinin tarihini bilmesidir. 

Sosyal ve kültürel açıdan ben kimim?

Hangi sosyal ve kültürel gruplara aidim?

Bu gruplara bağlılık düzeyim ne?

Bu gruplara ait olmak kişisel ve ailevi 
geçmişimi nasıl şekillendirmiş? 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılık Yeterlikleri 

Sınıf Düzeyi

• Azınlık öğrencilerini “diğerleri” olarak görmeme, 

• Sınıf kültürünü ve bunun öğrenmeye etkisini anlama, 

• Sınıfta ve okulda temsil edilen tüm kültürlere saygı duyulan bir 
sınıf ortamı oluşturma, 

• Kültüre duyarlı öğretim programı ve öğretim yöntemleri 
kullanma, 

• Tüm öğrenciler ile iletişim içinde olma ve tüm öğrenciler 
arasındaki iletişimi sağlama, 

• Öğrencilerin kültürel özelliklerini öğretim içine yerleştirme ve 
buna saygı duyma.

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılık Yeterlikleri 

Kurum/okul düzeyi

• Çokkültürlülüğü içeren felsefe ve görev oluşturma, 

• Öğreticiler için hesap verebilirlik ölçütlerini açık 

etme,

• Çokkültürlü ortamlar için politika oluşturma ve 

• Çokkültürlü eğitim uygulamalarına yönetimsel ve 
finansal destek sağlama 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Öğretmen Yetiştiren Programlar

• Öğretmen adaylarını çokkültürlü sınıf ortamları için 
hazırlamak için Rao (2005) 3 aşamalı model önerisi

Ders kapsamında 
çokkültürlü öğretmen 
eğitimi dersi verilmesi

Ders kapsamında 
öğretmen adaylarına 
uygulama yaptırılması 

Bir yıllık veya 
dönemlik olarak 

çokkültürlü 

ortamlarda alan 

uygulaması 
yaptırılması 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

Sınıf Ortamında Kullanılacak Çeşitli Stratejiler 

1. Öğrencileri tanımak ve farklılıklara inanmak, 

2. Önyargıları en az düzeye indirgemek, 

3. Tüm öğrencilerin kültürel geçmişlerine değer vermek, 

4. Aile katılımını sağlamak, 

5. Sosyal becerilerin gelişmesine yardımcı olmak, 

6. Sınıf ortamında etkileşime yer veren etkinlikleri 
uygulamak, 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY
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Sınıf Ortamında Kullanılacak Çeşitli Stratejiler 

6. Adalet ve özen gösterme kavramları üzerine çalışmalar 
tasarlamak, 

7. Çokkültürlülüğe ilişkin alanyazını takip etmek, 

8. Kendi kültürünü yansıtmak,

9. Eleştirel düşünmeyi destekleyici sorular sormak 

Doç. Dr. Alper BAŞBAY

SOSYAL ADALET VE HAK 
SAVUNUCULUĞU

Sosyal Adalet

• Sosyal adalet ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş, fiziksel veya 
zihinsel engel, eğitim, cinsel yönelim, sosyoekonomik düzey ve 
diğer özellikler nedeniyle sistematik bir şekilde toplumdan 
dışlanan grupların topluma tam olarak katılmalarına ve 
kaynaklara eşit biçimde erişebilmelerine olanak sağlamaktır 
(Lee, 2007). 

Sosyal Adalet

• Sosyal adalet toplumdaki tüm grupların ihtiyaçlarını karşılama 
konusunda eşit haklara ve tam katılıma sahip olmasıdır (Bell, 
1997; akt. Vera ve Speight, 2003). 

• Sosyal adalet adil olarak nitelendirebilecek bir toplumsal 
yapısının şekillenmesinde esas alınması gereken ilkeler 

bütünüdür (Balı, 2001, s. 23). 

Hak Savunuculuğu

Hak Savunuculuğu Yeterlikleri (2003) (Micro/Macro Düzey)

• Öğrenci düzeyi (Öğrencinin önündeki çevresel faktörlere bağlı 
engellerin kaldırılması)

• Öğrenci savunuculuğu 

• Toplum işbirlikleri (örgüt ve kuruluşlarla işbirliği)

• Sistemler savunuculuğu (araştırma bilgisi, liderlik becerileri 
kullanma)

• Kamuoyunu bilgilendirme (Cinsel yönelim hakkında 
bilgilendirme)

• Sosyal/politik hak savunuculuğu (Cinsiyet rolleri üzerine 
çalışma) olmak üzere altı düzeyde kırk üç yeterlik


