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Güney Asya kökenli “Kör adamlar ve fil”, adlı hikâyede altı kör adam ilk kez bir fille karşılaşırlar.
Her biri hayvanın farklı bir bölgesine dokunur ve onların deneyimlerindeki çeşitlilik filin ne
olduğu hakkında değişik varsayımlara yol açar. Bu hikâye gerçekliğin nasıl farklı şekillerde
algılanabileceğini ve birden fazla doğru olabileceğini gösteriyor. Bu örneğe benzer olarak,
herkesin kültürün ne olduğu hakkında kendi görüşü ve varsayımı olduğundan kültür tarif etmesi
zor bir kavramdır. Kültürün karmaşıklığını daha iyi anlamak, onu ele almayı daha kolay hale
getirir ve yaşadığımız kültürel çeşitliliğin değerini bilmemizi sağlar. Ancak kültür tam olarak
nedir? Bu kadar soyut bir kavramı nasıl tanımlayabiliriz?
Bir kültürlerarası iletişim araştırmacısı ve AFS Eğitsel Danışma Meclisi üyesi Milton Bennett’a
göre kültür, bir grubun bir nesilden diğerine aktarılabilen ve zamanla uyarlanabilen ortak
özellikleri (değerler, davranışlar, inanışlar, tavırlar, vb.) ve öğrenilmiş eğilimleri ya da
kalıplarıdır.
Buna ek olarak, her birey, kendisinin düşünce şeklini, davranışını ve hislerini etkileyen kültürel
bir geçmişe sahiptir ve bu bir çevreye uyum sistemi olarak işlev görür. Kısacası kültür bizim
dünyaya karşı bakış açımızı etkiler ve herkes yabancı kurallarla, düzenlerle ve farklı
kültürlerden gelen insanlarla en iyi şekilde etkileşimde olmak için kendisinin çevreye uyum
sisteminden haberdar olmalıdır.
Kültürün tanımı çok çeşitli bakış açıları içeriyor ve karmaşıklığı da anlamayı güçleştiriyor.
Kültürü modellerle görselleştirmek, kültür kavramını daha somut hale getirmenin iyi bir yoludur.

AFS

KÜLTÜR MODELLERİ
AFS, kültürü tasvir etmekte yardımcı üç ana model kullanmaktadır: Buzdağı Modeli, Soğan
Modeli ve Ağaç Modeli. Her modelin, kültür olgusunun karmaşıklığını daha iyi anlamakta
yardımcı olduğunu göz önünde bulundurmalıyız.

Buzdağı Modeli
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Buzdağının görüntüsü gözlenebilir sözler, davranışlar ve insan yapımı şeyler ve daha derin,
genellikle gizli ve bilinçaltındaki değerler ve inanışlar arasındaki ilişkiyi temsil ediyor.
Suyun üstünden bakıldığında buzdağının, büyük bir kısmı suyun içinde gizli olmak üzere, sadece
yaklaşık %10’u görünmektedir. Bu bize sadece birkaç kültürel yönün görülebilir ve öncelikli
olarak farkedilir olduğunu ama hemen farkedilmeyen ve daha soyut olan çoğunluğunun kültürü
anlamak için gerekli olduğunu hatırlatıyor. Aslına bakılırsa, suyun yüzeyinin altında kalan yönler
buzdağının ucundaki kısımları doğrudan etkiliyor ve her iki taraf da birbirine karşılıklı olarak
bağımlı oluyor.
Buzdağının görünen kısmı insan kaynaklı şeyleri ve davranışları temsil ediyor iken buzdağının
altındaki kısım değerler ve normlara tekabül ediyor. Buzdağının bu görüntüsü aynı zamanda
bize, eğer bir kişi sadece suyun üstünde kalan %10luk kısımdan haberdar ise o kişinin aynı
Titanik gibi çarpıp batacağını gösteriyor. Bu nedenle, kişi başka kültürler hakkındaki ilk
izlenimlerini ve varsayımlarını derinlemesine düşünmeli, sorgulamalı ve gizli kısımları
keşfetmelidir.

Soğan Modeli
Soğan modeli kültürlerin farklılıklarının nasıl düzenlenebileceğini görselleştirmeye yarar ve
kültürün uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde kavramamızı sağlar. Soğanın iç kısımlarına gittikçe
kavramlar gözlemciler için daha belirsiz ve daha az gözle görülebilir hale geliyor.
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Soğanın dış kabuğu her biri başlı başına farklı anlamlara gelen
kelimeler, resimler, kıyafet zorunluluğu ya da bayraklar gibi
gözle görülür sembollere tekabül ediyor. Bunlar kültürü
paylaşan insanlardan tarafından gözlenebilir. Birinci katmanın
altında kahramanlar ya da sevilen ve davranışlarıyla iyi örnek
teşkil eden şahıslar yer alıyor.

Soğanın biraz daha içine girince karşımıza adetler ya da belirli
bir toplumun toplu olarak aktif rol almayı gereklilik olarak
gördüğü uygulamalar karşımıza çıkıyor. Evlilik törenleri ve
cenazeler belirli milli kültürlerde çeşitli şekiller alabilen adetlere
örnek gösterilebilir.
Soğanın diğer katmanlar içine gizlenmiş en iç kısmında ise
neyin iyi neyin güzel ve normal olduğu algısını etkileyen
değerler vardır. Değerler bir çocuğun bilinçsiz olarak
öğrendiği bu nedenle de değişmesi zor olan ilk inanışlarıdır.
Soğan benzetmesinde gösterildiği gibi, değerler en içte yer alır
ve diğer katmanlar tarafından kapatılmıştır bu nedenle
gözlemciler tarafından kolayca gözlenemezler.
Sonuç olarak; adetler, halk kahramanları ve semboller belirli bir
grup değerlerine karşılık gelen uygulamaların parçalarıdır. Bu parçalar bir kişinin dünya
görüşünü ve nasıl karar vereceğini etkiler. Uygulamalar yabancılar tarafından gözlenebilir ancak
kültürel anlamları yalnızca o kültüre ait kişiler tarafından açıklanabilir.

Ağaç Modeli
Ağaç modeli de kültürün hem görünür hem gizli
yönlerine dikkat çekiyor. Yapraklar adetler,
efsaneler, hareket tarzı, dil, kontrol sistemi ya da
semboller gibi kültürün gözlenebilir yönlerini
temsil eder. Buzdağı modelinde olduğu gibi ağaç
modeli geleneksel beklentileri, değerleri ve
normları vurguluyor ve bunlar ağacın gövdesini
oluşturuyor. Ağacın kökleri yerin altında gizli ve
kökler bir kültürün temel inanışlarını ve
varsayımlarını temsil ediyor.
Ağacın büyümek için bütün parçaların birlikte
çalışmasına ve sürdürülebilirliği sağlamak adına
özellikle de köklere ihtiyacı vardır. Buna rağmen,
kültürün gizli yönlerini öğrenmek zaman ve çaba
gerektiriyor ve hatta belli bir kültürden insanlar
tarafından kökler derinlere indiği ve bilinçsiz olarak

uygulandıkları için kolayca fark edilemeyebilirler. Bir antropolog ve kültürel araştırmacı olan
Edward T. Hall’un bir zamanlar yazdığı gibi ‘’Kültür gösterdiğinden daha fazlasını saklar ve
sakladıkları yetmezmiş gibi bir de, saklama işini en iyi kendine ait bireylere karşı yapar.’’
Bu üç model yeri geldiğinde bir buzdağının ucu olarak, yeri geldiğinde bir soğanın dış
katmanları ya da bir ağacın yaprakları olarak sembolize edilerek kültürün görünür kısımlarını
keşfetmemizde bize yardımcı oluyor. Kültürün daha karmaşık ve kısmen saklı yönlerini
buzdağının suyun altında kalan kısmı, soğanın iç katmanları ya da ağacın gövde veya kökleri
olarak görebiliriz. Bu üç modelin hepsi de belirli bir kültürü daha iyi anlamak için gizli kalan
kısımları keşfetmenin önemini vurgulamaktadır.
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DÜŞÜNMEK İÇİN BİR MODEL DAHA…
AFS’nin kültürün karmaşıklığını göstermek adına bir süre kullandığı yukarıda gösterilen
modellerden ayrı olarak, kültürün teorilerini ve kavramlarına bakarken kullanılabilecek daha bir
sürü model var. Burada AFS Eğitsel Danışma Meclisi üyesi Profesör Jürgen Bolten tarafından
geçtiğimiz günlerde geliştirilen bir modelden daha bahsedeceğiz.

Kum Tepesi Modeli
Kum tepesi modeli kültürü kum tepesinin farklı katmanları olarak anlatır.
‘’Çökelti’’ ya da kum tepesinin en dip kısmı uzun bir süre
değişme imkanı olmayan sıkı kumlu topraktan oluşur. Burası bir
kültürde toplum tarafından normal olarak görülen ve tartışmaya
kapalı ve uyulması gereken normları, örfleri, yasakları ve diğer
bağlayıcı güçleri içeren kısımdır. Orta kısım olan diğer kısım ise
uyulması zorunlu olan kuralları içerir. Bunlar prensipler, adetler
ya da ‘’trendler’’ yani en dip kısma oranla daha rahat ve daha
dinamik olan kısımdır. Kum tepesinin en üstünde kolayca
değiştirebilen ve konuya özel olarak şekil alabilen yazısız kurallar
ya da grup kurallarını ( insanların birbirine selam verişleri buna
bir örnek olarak verilebilir) içeren ‘’Yer değiştiren kumlar’’
bulunur. Kum tepesinin bu kısmı oldukça esnek , dinamik ve
düzenli olarak ilgi eksikliğinden ya da akla yatkınlık bakımından
oluşması ya da yok olması en muhtemel kısımdır. Bu kısım aynı
zamanda alt kültürlere ya da bir bütünü oluşturmayan küçük
gruplara göre farklı kurallar oluşturabilir.
Bolten, bir kültürü düzgünce açıklamak için, bütün yapı-odaklı(çökelti ve orta katman) ve süreçodaklı(orta katman ve yer değiştiren kumlar) kısımlara bakmayı ve farklı katmanlar arasındaki
ilişkileri bulmayı ve bu ilişkileri gün yüzüne çıkarmayı öneriyor. Kültürün Kum Tepesi modeli bir
gruptaki belli değerlerin ve normların değişme ihtimaline ilgi çektiği için eşsizdir.

SONUÇ
Modeller kültür gibi soyut olguları düşünmemizi ve onlar hakkında konuşmamızı sağlarlar ancak
modellerle çalışırken onların gerçeği resmetmedeki limitlerinin farkında olmalı ve gerçekliği
kusursuz bir şekilde göstermelerini beklememeliyiz. Burada anlatılan modellerin hiçbiri kesinlikle
kültürü temsil eden en iyi şekil olarak düşünülemez. Kültürlerin bazı modellerin gösterdiği gibi
homojen ve durgun değil, akıcı ve yaşayan süreçler olduğunu aklımızda tutmalıyız. Profesör
Jürgen Bolten’ın da söylediği gibi ‘’Kültürleri kesin bir şekle sokamayız; kültürlerin kenarları
daha çok çeşitli kültürlerarası ağların kesiştiği bir kavşak gibidir. Kültürler tabiatları gereği
düzensiz ve hatları belirsizdir’’.
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Ama yine de, burada anlatılan modeller, özellikle AFS ile olan görevimizde, kültürü anlamada iyi
bir başlangıç noktası oluşturuyor. Kültür kavramını görselleştirmemize ve karmaşıklığını somut
şekillerle anlamamızı sağlıyorlar. Davranışların ve altında yatan değerlerin görünmeyen, daha
saklı kısımları hakkında derinlemesine düşünmemize yol açıyorlar. Bu modeller kültürel
farklılıklar hakkında konuşmak için iyi bir başlangıç noktası teşkil ediyorlar. Neticede, kültür
kavramını daha iyi anlamak bizim kültürel farkındalık oluşturmamıza ve diğerlerine kültürlerarası
öğrenme deneyimlerinde destek olmamıza yardımcı olur.

KÜLTÜR KAVRAMI VE TEORİLERİ…
ü Kültürlerin görünür ve daha saklı yönlerini
gösterebilir
ü Kültürün karmaşıklığını anlamamıza yardımcı
olur ve somut bir şekilde konuşmamızı sağlar
ü Kendi kültürümüz ve diğer kültürler hakkında
derinlemesine düşünmek için iyi bir başlangıç
noktası oluşturur.
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