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viiÖnsöz

Önsöz
Kültürlerarası iletişim, küreselleşmenin gündelik yaşamın her alanında hissedilmesine 

koşut olarak önemi artan bir disiplindir. Farklı kültürlerden insanlar arasındaki iletişim-
de sorunların ortaya çıkması ve yanlış anlamalar yüzünden olumlu ilişkilerin bozulması 
ya da hiç kurulumaması kültürlerarası iletişimin öneminin anlaşılmasını sağlayan başlıca 
etkenlerdir. Bir kültürde olumlu anlam taşıyan herhangi bir sözcük, nesne, davranış ya 
da sembol başka bir kültürde olumsuz anlama gelebilir, hatta hakaret sayılabilir. İyi niyet-
le başlayan bir konuşma karşıdaki için incitici olabilir. Farklı kültürlerden insansanlarla 
ilişkilerin yoğun olduğu ve önem taşıdığı iş alanlarında çalışanların kültürlerarası iletişim 
donanımına sahip olması bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. 

Farklı kültürlerin üyeleri ile karşılaşmak bireyin kendi kültürünün farkına varmasını 
sağlar. Aynı kültüre mensup insanlar arasındaki iletişimde etkisi hissedilmeyen kültür, 
farklı kültürlerden insanlarla karşılaşınca etkileşimin merkezinde yer alır. Kültürlerarası 
karşılaşmalarda ortaya çıkan yanlış anlamaların temel nedeninin kültür olduğunu anlayan 
birey önce kendi kültürünü tanımak durumundadır. Neyi, neden, nasıl anladığının farkı-
na vardıkça, karşıdakinin aynı şeyi başka nedenlerle farklı anlayabileceğini düşünmeye 
başlar.

Elinizdeki kitap, disiplinin kuramsal bilgilerine dayanarak, farklı kültürlerden insan-
larla etkileşimin nasıl gerçekleştiğini, kültürün bu süreçteki rolünü, kültürel farklılıkların 
iletişim sürecini nasıl etkilediğini, iletişim biçemlerinin kültürden kültüre nasıl değiştiği-
ni, kültürlerarası karşılaşmalarda etkin iletişimin nasıl gerçekleşebileceğini ve kültürlera-
rası iletişim bilgilerinden hangi alanlarda yararlanabileceğini açıklamaktadır. 

Hocası olmaktan gurur duyduğum Prof.Dr. Nazmi Kozak ve Prof.Dr. Meryem 
Akoğlan’dan talep gelmeseydi Kültürlerarası İletişim kitabı yazılmayacaktı. İkisine de te-
şekkür ederim. Kitabın yazımı için gereken huzurlu ortamı sağlayan hayat arkadaşım Sev-
gi Kartarı’ya minnettarım. Burada kitabın hazırlanması sırasındaki çalışmaları için Yrd.
Doç.Dr. Çağıl Hale Özel ve Uzaktan Öğretim Dizgi Birimi çalışanlarını da takdirle anmak 
isterim. 

 Editör
 Prof.Dr. Asker KARTARI
 İstanbul, 09 Ekim 2012
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kültürlerarası iletişim disiplinini tanımlayabilecek,
Kültürlerarası iletişimin inceleme alanlarını açıklayabilecek, 
Kültürlerarası iletişim disiplininin gelişim süreci hakkında edindiğiniz bilgiler-
le güncel değişmeleri açıklayabilecek, 
Kültür, kültürlerarasılık ve iletişim arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek,
Kültürlerarası iletişim sürecini açıklayabilecek 
bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Kültür
•	 Kültürlerarasılık
•	 İletişim	Süreci
•	 Gönderen
•	 İleti

•	 Kod
•	 Kodlama
•	 Algılama
•	 Kodaçımı
•	 Alıcı
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GİRİŞ
Dünyada son elli yılda gerçekleşen ve özellikle sermayenin çok uluslu hale gelme-
sinin sonucu olarak değerlendirilen küreselleşme, dünyanın farklı ülke ve bölgele-
rinden insanların gittikçe artan oranda birlikte çalışmasına ve yaşamasına neden 
oldu. Birbirini daha önceden tanımayan, ortak yaşam deneyimi olmayan bu in-
sanlar, benzer amaçlarla bir araya gelmelerine ve çoğu zaman aynı dili konuşma-
larına karşın iletişim sorunları yaşıyorlar. Yanlış anlamaların yol açtığı sorunlar 
iletişim ve kültür alanında çalışan bilim insanlarını bu alana yöneltti. Kültürlera-
rası iletişim de “farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam ak-
tarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi 
gibi konuları inceleyen disiplinlerarası bir bilim dalı” olarak, bu sorun alanlarını 
incelemek için oluşturuldu (Roth, 1996:20 akt. Kartarı, 2006:23).

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİN KONUSU
Dünya üzerinde insan topluluklarının oluşması, tek tek insanların birbirleriyle 
iletişim kurmalarının bir sonucudur. İnsan toplulukları kendi içlerinde anlaşma-
nın, üyelerinin birbirlerini anlamasının yolunu, uzlaşarak, ortak sembollere be-
lirli anlamlar yüklemek suretiyle buldular. Bu semboller önceleri işitme, görme, 
dokunma, koku ve tat alma yoluyla algılanabilen nesnel şeylerdi. Zamanla, akta-
rılması gereken anlamlar çoğalınca sembollerin sayısı arttı, nitelikleri de değişti. 
Sesle aktarılan anlamlar yavaş yavaş sözcüklere yüklendi, konuşulan diller ortaya 
çıktı. Sözlü iletişim gelişti ve sadece somut dünya değil, düşünceler, hayaller ve 
duygular gibi soyut kavramlar da dille anlatılabilir oldu. Her topluluk kendine 
özgü sözsüz iletişim sembolleri de geliştirdi. Böylece topluluklar birbirlerinden 
farklı diller ve sözsüz sembollerle kendi içlerinde anlaşarak yaşamlarını sürdür-
meye başladılar. İletişim için kullanılan dil ve sözsüz iletişim sembolleri yaşamın 
diğer alanlarını da etkiledi. İnsan ancak dilinin elverdiği ölçüde düşünebildiği için 
çevresinde olup bitenleri algıladı, karşılaştığı sorunları dilinin sınırları içinde dü-
şünerek çözmeye çalıştı. Her topluluk karşılaştığı sorunlara bu nedenle farklı çö-
zümler buldu ve bu çözümlere göre yaşamını şekillendirdi. Kültür dediğimiz bu 
farklı yaşam biçimleri toplulukları birbirinden ayırmaya başladı. 

İnsan ancak dilinin elverdiği ölçüde düşünebilir.

Kültürlerarası İletişim Nedir?



Kültürlerarası İletişim4

Topluluklar birbirlerinin dilini anlamayınca yaşam tarzlarına, yani kültürleri-
ne de yabancı kaldılar. Başlangıçta bu pek sorun değildi. Çünkü her insan toplu-
luğu, üyelerinin doğup büyüdüğü bölgede, yörede yaşamını sürdürüyor ve diğer 
topluluklarla pek karşılaşmıyordu. Önce meyve topladıkları ağaçlarını, sonra av 
alanlarını, daha sonra da hâkimiyet bölgelerini paylaşmamak ya da elden kaçır-
mamak için kendilerinden olmayan insanlarla savaştılar. Tarımın keşfiyle yerleşik 
yaşama geçince işler değişti. İş bölümü ve meslekler ortaya çıktı ve ürün değiş 
tokuşuyla ekonomi oluşmaya başladı. İnsanlar artık kendi toplulukları dışından 
olanlarla kavga etmeden etkileşimde bulunuyordu. Paranın kullanılmaya başlan-
ması bu etkileşimi daha da artırdı ve hızlandırdı. Uzak diyarlardan ürünler geti-
renler yüksek kârlar elde ediyordu. Böylece farklı kültürlerden insanlar daha sık 
karşılaşmaya başladı ve dünya günümüze gelinceye kadar farklı kültürlere men-
sup milyarlarca insanın karşılaşmasına tanık oldu. 

Kültürlerarası iletişimin konusu genel anlamda bu karşılaşmalarda gerçekle-
şen etkileşimdir. Ancak kültür farklılığı artık sadece insan toplulukları arasında 
değil, aynı topluluktaki farklı cinsler, meslek grupları, aileler, resmi kuruluşlar, 
işletmeler, kurum ve kuruluşlar arasında da gözlenmektedir. Bu nedenle kültür-
lerarası iletişimin konusu, günlük yaşamın çeşitli alanlarında, yukarıda sıralanan 
farklı kültürlere mensup insanlar arasındaki etkileşimdir. İnsan etkileşiminin 
gerçekleştiği ortamlar ve bu ortamları oluşturan diğer bileşenler de kültürlerara-
sı iletişimin inceleme alanına girer. Farklı kültürlerden insanların karşılaşmasına 
neden olan göç, kültürel değişmeyi hızlandıran modernleşme veya küreselleşme 
gibi olgularla bu olgularda etkileşimi belirleyen algılama, kültürleşme ve kültürel 
kimlik gibi kavramlar da kültürlerarası iletişimin konusu içindedir.

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM BİLİMİNİN AMACI
Kültürlerarası iletişim disiplininin amacı, farklı kültürlere mensup insanlar ara-
sında gerçekleşen etkileşim sürecini bütün yönleriyle anlamak, açıklamak ve bu 
tür iletişim süreçlerinin olası sonuçları hakkında öngörüler geliştirerek etkin ile-
tişimin yollarını aramaktır. Bu amaca ulaşabilmek için sürecin analitik olarak ele 
alınması, süreci oluşturan bileşenlerin tanınması ve birbirleriyle olan ilişkilerinin 
betimlenip anlaşılması gerekir. Her kültürlerarası karşılaşma durumu diğerlerin-
den farklı olduğundan, onu anlamak her defasında iletişim bağlamını oluşturan 
bileşenlerin, tek tek diğer bileşenlerle olan ilişkisi ve bağlantısı çerçevesinde irde-
lenmesi ve bütünün kavranması ile mümkün olur. 

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM BİLİMİNİN GELİŞİM TARİHİ
Kültürler arasındaki farklılıkların iletişim sürecine etkisinin eskiden beri bi-
lindiğini gezginlerin yazdığı seyahatnamelerden anlıyoruz. Ruy Gonzales de 
Clavijo’dan Evliya Çelebi’ye kadar birçok gezgin kendi ülkeleri içinde ve dışındaki 
yerleri gezmiş ve gördüklerini, deneyimlerini kitaplaştırmıştır. 

Gezginler, gittikleri ülke ve bölgeleri, karşılaştıkları topluluk ve insanları, 
kendi kültürü çerçevesinde değerlendirmiş ve anlamaya çalışmıştır. Aralarında-
ki bölgesel ve kültürel fark arttıkça, karşılaştıkları toplulukların davranışlarıyla 
ilgili olarak düştükleri anlama hataları da artmış, böylece, bazen tamamen yanlış 
anlamalara dayalı değerlendirmeler yapmışlardır. Kültürel farklılıkların, iletişim 
davranışlarında somutlaşarak yanlış anlamalara yol açtığı ancak II. Dünya Savaşı 
yıllarında iletişim ve kültür alanında çalışan bilim insanlarının dikkatini çeke-

Eski dilde “seyyah” denilen 
gezginlerin yazdığı gezi 
kitaplarına “seyahatname” 
denir. Bireysel gözlemleri 
içeren bu kitaplar bilimsel 
açıdan olmasa da belirli 
dönemler hakkında fikir 
vermeleri bakımından önemli 
yapıtlar olarak değerlendirilir. 
Ruy Gonzales de Clavijo XIII. 
yüzyılda, Papalık elçisi olarak 
Moğol İmparatoru Timur’un 
yanına giderken Anadolu’yu 
gezmiş ve seyahatnamesinde 
izlenimlerini yazmıştır.
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bilmiştir. Ruth Benedict adlı Amerikalı antropolog, Amerika Birleşik Devletleri 
Savaş Enformasyon Dairesi için gerçekleştirdiği araştırmalar yoluyla Japonların 
iletişim davranışlarının onların kültürü ile olan bağlantısını anlamaya çalışmıştır. 

Ruth Benedict, Krizantem ve Kılıç, Çeviren Türkan Turgut, Ankara 2011.

Bu nedenle Benedict kültürlerarası iletişim alanında ilk bilimsel çalışma yapan 
bilim insanı olarak kabul edilmelidir. Bununla birlikte kültürlerarası iletişim kavra-
mını ilk ortaya atan ve bu kavramı tanımlayarak bilim dünyasına kazandıran Ed-
ward T. Hall’dür. Hall 1959 yılında yayınladığı “The Silent Language” adlı kitabında 
kültürü antropolojik tanımıyla ele almış ve “enformasyon sistemleri kuramı” olarak 
adlandırılan kuramıyla kültürlerin farklılaşmasını açıklamaya çalışmıştır.

Edward T. Hall, bu nedenle kültürlerarası iletişimin özgün kavram ve kuram-
larıyla bağımsız bir disiplin haline gelmesini sağlayan ilk adımı atan bilim insanı 
olarak kabul edilir. Edward T. Hall’e kadar antropologlar kültürleri ayrı ayrı ince-
ler ve buradan elde ettikleri bilgi ışığında karşılaştırmaya çalışırlardı. Başka de-
yişle kültürler hakkında sahip oldukları bilgiye dayanarak, bu kültürlere mensup 
insanların karşılaşmaları halinde neler olabileceği hakkında fikir yürütürlerdi. 
Hall ise kültürleri birbirleri ile karşılaştıkları durumlarda inceledi. Faklı kültürlere 
mensup insanların karşılaşmalarını kültürel karşılaşma olarak adlandırdı ve kül-
türel karşılaşma durumlarını kendi bağlamları içinde ele alarak anlamaya çalıştı. 
Yöntemsel olarak diğerinden çok farklı olan bu yaklaşım iletişim davranışlarının 
anlaşılmasına ve iletişim sürecine kültür penceresinden bakılmasına olanak sağ-
ladı. Hall, etkin iletişim için kültürün hangi niteliklerinin öğrenilmesi gerektiğini 
gösteren kuramsal dayanaklar oluşturdu. Hall’e göre, iletişim, kuralları olan, çö-
zümlenebilen ve araştırmacıların bireylerarası etkileşimin kültürel kalıplarını ku-
ramsal olarak ifade edebilecekleri bir alandır. 

Karşılaşan kültürlerde zamanın ve mekânın nasıl algılandığının bilinmesi, jest 
ve mimikler ile paradil kodlarının tanınmasının yeterli olduğunu ileri süren Hall, 
sözsüz iletişimin önemini vurgulamıştır. Sözsüz iletişim bundan sonra, konuşma 
dışında kalan, mekânın kullanımı (proxemics), sesin dil dışında kullanımı (para-
dil; paralanguage) ve zamanın kullanımı (chronemics) gibi farklı başlıklar altında 
incelenmeye başlanmıştır. 

Edward T. Hall’ün kültürlerarası iletişim durumlarını açıklamak için geliştir-
diği Enformasyon Sistemleri Kuramı’nın tamamlayıcısı niteliğinde olan, Florence 
Rockwood Kluckhohn ve Fred L. Strodtbeck tarafından bilim dünyasına armağan 
edilen Değer Yönelimleri Kuramı’nın 1961 yılında yayınlanmasıyla Kültürlerarası 
İletişim disiplini yeni kavramlarla beslenmiş oldu. Kluckhohn ve Strodtbeck’in 
Variations in Value Orientations (değer yöneliminde çeşitlemeler) adlı kitabın-
da farklı kültürlerin değer yönelimleri ortaya konmuş ve kültürlerarası iletişimde 
yeni tartışma alanları açılmıştır. 

1960’lardan sonra, on yıl boyunca kültür ile iletişim arasındaki ilişkiler en çok 
tartışılan konular arasında yerini korumuştur. Bu yıllarda, farklı kültürlerdeki ileti-
şim davranışlarının çeşitliliği ortaya konmuş ve ilerideki çalışmalara malzeme oluş-
turacak miktarda gözlem ve yüz yüze iletişime dayalı alan araştırmaları yapılmıştır.

1970’lerde Kültürlerarası İletişim disiplininde hızlı bir gelişme gerçekleşti. 
Öncelikle Amerikan üniversitelerinde kültürlerarası iletişim dersleri okutulmaya 
başlandı. Buna koşut olarak bu alanda ders kitapları yayınlandı. Söz gelişi Larry A. 
Samovar ve Richard E. Porter’ın 1973 yılında yayınladığı kültürlerarası iletişime 

The Silent Language: Sessiz dil

İletişim, kuralları olan, 
çözümlenebilen ve 
araştırmacıların bireyler arası 
etkileşimin kültürel kalıplarını 
kuramsal olarak ifade 
edebilecekleri bir alandır.
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giriş niteliğindeki kitabın yeni ve genişletilmiş baskıları yapıldı. Çok sayıda yaza-
rın yanında Edward T. Hall de yeni kitaplar yayınladı. Kitapların yanında kültür-
lerarası iletişim araştırmalarının yayınlandığı uluslararası dergiler yayın hayatına 
girdi. Bunlardan International Journal of Intercultural Relations (uluslararası kül-
türlerarası ilişkiler dergisi) 1977 yılında yayınlanmaya başladı. Böylece dünyanın 
farklı yerlerinde kültürlerarası iletişim çalışmalar, yapan araştırmacılar için ortak 
bir tartışma platformu kurulmuş oldu. 

Başlangıçta kültürlerarası iletişim çalışmaları, daha çok diplomasi, uluslararası 
iş görüşmeleri gibi uygulamaya dönük olarak geliştirilen ve kültürel karşılaşma-
larda iletişim durumlarını anlayabilmek, yanlış anlamaları olabildiğince ortadan 
kaldırmak amacına yönelikti. Bunun için mevcut kuramlar çerçevesinde belirli 
kültürlerin iletişimde önemli kabul edilen belirli nitelikleri öğrenilip çabucak ya-
rarlanılabilecek şekle getiriliyor ve kültürel karşılaşmaya katılacak olanlara öğreti-
liyordu. Bu kısa dönemli eğitim çalışmaları yoluyla diplomatlar, iş adamları ya da 
diğerleri, karşılaşacakları kültür hakkında ve onun üyelerinin iletişim davranışları 
hakkında önceden bilgi sahibi olduklarını varsayıyorlardı.

1980-1990 yılları arasında Kültürlerarası İletişim disiplinine iletişim ve kültür 
bilimlerinin dışından da katılımlar oldu. Örneğin, Hollandalı işletme bilimci Ge-
ert Hofstede uluslararası bir şirketin farklı kültürlere mensup çalışanlarının değer 
yönelimlerini araştırarak, günümüzde de yaygın olarak yararlanılan “Kültürel Bo-
yutlar Kuramı”nı geliştirdi.

1980’lerden itibaren mevcut kuramsal bilgilerin ve elde edilen deneyimlerin 
kültürlerarası iletişim durumlarını anlamak için yeterli olmadığı ve yanlış anla-
mayı ortadan kaldırmaya çalışırken yeni önyargıların geliştirildiği ortaya çıktı. Bir 
kültüre özgü olarak tanıtılan bir niteliğin aslında o kültürün bütün üyeleri için ge-
çerli olmadığı anlaşıldı. Her kültür içinde de farklı anlayış ve davranış kalıplarının 
bulunduğu, bir kültürün üyesi diye herkesin aynı kefeye konulamayacağı konusun-
da araştırmaya dayalı yayınlar yapıldı. Böylece kültürlerarası iletişim, üniversite-
lerde daha yoğun olarak çalışılan, uluslararası ilişkilerden sosyolojiye, ekonomiden 
hukuka, gazetecilikten psikolojiye, turizmden siyaset bilimine kadar birçok alanda 
dikkate alınması ve öğrenilmesi gereken bir disiplin olarak benimsendi. 

Küreselleşme, farklı kültürlere mensup insanların doğrudan ya da dolaylı ola-
rak daha sık karşılaşmalarına ve birbirlerinin kültürel nitelikleriyle daha çok yüz 
yüze gelmelerine neden olmaktadır. Kültürel nedenlere dayanan iletişim aksak-
lıkları ve yanlış anlama olasılığı da gittikçe artmaktadır. Sorun alanlarının gittikçe 
genişlemesi, kültürlerarası iletişime olan gereksinmeyi artırmakta ve gittikçe daha 
çok insan yabancılarla etkin iletişim kurabilmenin yollarını aramaktadır. İşte bu 
gereksinmeler nedeniyle, farklı kültürlerin karşılaşması konusunda araştırmalar 
yaparak bilimsel bilgi üreten kültürlerarası iletişim disiplininin önemi gelecekte 
daha da artacaktır.

İnsan ilişkisinin olduğu her alanda bu insanların kültürünün önemli rol oyna-
dığı anlaşılmış oldu. Hiç kimsenin kültüründen arınarak etkileşime katılamaya-
cağı, dolayısıyla insani etkileşimin kültürlerarası bir durum olduğu ve etkileşime 
katılanların kültürlerini hesaba katmadan etkileşim durumunu anlamanın müm-
kün olmayacağı kabul edildi.

Kültürlerarası iletişim günümüzde, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
başta iletişim sektörü olmak üzere, insanla doğrudan ilişkili sektörlerle bağlantılı 
bütün dallarda üniversiter bir disiplin olarak kabul edilmiş ve üniversitelerde ders 
olarak okutulmaktadır.
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Kültürlerarası İletişim ülkemizde ilk kez 1996-1997 akademik yılı bahar ya-
rıyılında, bu kitabın yazarı tarafından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 
yüksek lisans dersi olarak okutulmuştur. Yazar, 2001 yılında ülkemizde ilk kültür-
lerarası iletişim kitabını yayınlanmış, 2006’da açılan Hacettepe Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde ülkemizin ilk Kültürlerarası İletişim Anabilim Dalı’nı kurmuştur. 

Sizce kültürlerarası iletişimin önemini artıran nedenler neler olabilir? 
 

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Kültür
Her disiplinde olduğu gibi, kültürlerarası iletişim alanında da yaygın olarak kul-
lanılan kavramlar hakkında genel uzlaşı sağlanmış durumdadır. Kültür kavramı 
birçok disiplinde farklı anlamları ile kullanılması bakımından öncelikle tanım-
lamamız gereken kavramdır. Gündelik dilde bazı insanlara “kültürlü”, bazılarına 
“kültürsüz” deriz. Kültürlü olmayı eğitim almış olmakla ilişkilendirerek, kültürlü 
olmak için okumak gerektiğini düşünürüz. Ya da “yüksek kültür”den söz edildiğini 
duyarız. Sanat ile kültür arasında bir ilişki kurarak, kültürlü olmanın sanattan an-
lamak demek olduğunu kabul ederiz. “Kültür düzeyi düşük” ya da “kültür düzeyi 
yüksek” kişilerden söz edildiğinde aşağı yukarı ne demek istendiğini anlarız ama 
bu düzeylerin nasıl ölçüldüğünü tam anlamıyla bilemeyiz. Genellikle farklı disip-
linler kültür kavramını kendi gereksinmelerine göre tanımlar ve kullanırlar. Kül-
türlerarası İletişim, kültür bilimleri ile iletişim bilimlerinin kısmen örtüştüğü bir 
disiplin olduğu için burada antropologların kullandığı geniş anlamlı kültür kavra-
mını iletişim bilimlerinin kullandığı terim ve kavramlarla açıklamaya çalışacağız.

Edward T. Hall, kültürle iletişimi birbirinden ayırmaz. Ona göre, kültür insan 
toplulukları tarafından, insanın temel gereksinmelerini karşılamak üzere üretilen, 
yaratılan her türlü insan yapısı ürünler bütünüdür. 

Barınma ihtiyacının karşılanması temeline dayalı mimariden, sözel iletişim 
gereksinmesi nedeniyle yaratılan dillere, yeme gereksinmesinin karşılanması için 
geliştirilen gastronomiye kadar her şey kültür kavramı altında toplanır. Bütün 
bunlar ancak topluluk halinde yaşanırsa yaratılabilecek, geliştirilebilecek şeyler-
dir. Topluluk olmanın temeli ise etkileşime, başka deyişle iletişime dayanır. O hal-
de kültür, topluluğu bir arada tutan, iletişimin ürünü, sonucu ve sebebidir. Yani 
“iletişim kültür, kültür de iletişimdir” (Hall, 1959:169).

Bununla birlikte, Ray L. Birdwhistell kültürle iletişimin birbirleriyle bağlantılı 
olduklarını ve kültür yapıyı ifade ederken iletişimin bir etkileşim süreci olduğunu 
belirterek Hall’e karşı çıkar. Bu görüş, Hall’ün “insan yapımı ve ihtiyaçları karşı-
lamak amacıyla yaratılan şeyler” olarak gösterdiği kültürün, insan topluluklarını 
oluşturan temel yapı olduğunu kabul etmektedir. Buna göre, belirli bir kültürel 
yapı içerisinde insanlar arasında gerçekleşen etkileşim süreçleri elbette bu yapı-
dan etkilenmektedir. Çünkü etkileşim ya da iletişim süreci bu yapı içinde meyda-
na gelmekte ve yapısal özellikler sürecin şekli, süresi ve biçeminin belirlenmesin-
de önemli rol oynamaktadır.

Kökeni Latince olan kültür sözcüğünün ilk anlamı “ekin”dir. Bu nedenle doğal 
ortamı dışında üretilen mantara “kültür mantarı”, deniz içindeki ağdan oluşan 
havuzlarda ya da tatlı su havuzlarında yetiştirilen balıklara “kültür balığı” deriz. 
Başka deyişle kültür yapay bir şeydir, insan tarafından yaratılanların tümüne ve-
rilen addır. 

Hall’e göre, kültür 
insan toplulukları 
tarafından, insanın temel 
gereksinmelerini karşılamak 
üzere üretilen, yaratılan her 
türlü insan yapısı ürünler 
bütünüdür.
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Kültür kavramı Orta Çağ’da bilinmiyordu. XVII. yüzyıldan itibaren “kültür” 
kavramı “doğa” kavramı ile zıt anlamlı olarak kullanıldı. Bilindiği gibi on yedin-
ci ve on sekizinci yüzyıllar Batı dünyasında Rönesans ve Reform hareketlerinin 
etkisiyle gelişen düşünce akımlarının ortaya çıkardığı, Aydınlanma Çağı olarak 
da bilinen, bilgi üretiminin hızlandığı, doğa olaylarının anlaşılmaya başladığı, bi-
limin değer kazandığı bir dönemdir. Bilgi birikiminin artmasıyla doğanın daha 
anlaşılır olması ve doğanın verdikleri yanında insanın kendi arzusu ve birikim-
leriyle yarattıklarının önemli bir birikim olarak ortaya çıkması kültür kavramını 
tartışılmasına yol açtı. Kültür, doğanın verdikleri dışında, insanoğlunun yarattığı 
her şey olarak tanımlandı. Bu dönemde “kültür” ve “uygarlık” hemen hemen aynı 
anlamda kullanılmaktaydı. Ancak zamanla kültür ve uygarlık kavramları birbirin-
den ayrılmaya başladı ve uygarlık daha çok insan ürünlerinin maddi tarafını kültür 
ise maddi olmayan tarafını kavramakta kullanıldı. 

Bozkurt Güvenç: İnsan ve Kültür, İstanbul 1979.

Kültürü maddi ürünlerden ayrı bir kavram olarak ele alan kültür kuramları, 
kültürü bir bilişsel sistem, bir yapısal sistem ya da bir sembolik sistem olarak ele 
alma eğilimindedir. Bu anlayış, insan tarafından yaratılmış, oluşturulmuş, şekil-
lendirilmiş ürünü uygarlık kavramı içinde ele alırken, o ürünün yaratılmasını, 
şekillendirilmesini ve insanın gündelik yaşamına katılmasını öngören ve sağlayan 
bilişsel süreçleri, düşünce, fikir ve eğilimleri kültür kavramı çerçevesi içinde gör-
müştür. Kültürü bilişsel bir sistem olarak kabul edenlere göre kültür, neyin nasıl 
olabileceğine, bireyin olan biten hakkında ne hissettiğine ve onunla ilgili olarak neyi 
nasıl yapabileceğine karar vermesi için gereken standartları içerir. Dolayısıyla belir-
li bir kültürün üyeleri olayları ve çevrelerini bu standartlara uygun olarak algılar 
ve anlamlandırır, aynı ya da benzer iletişim davranışları gösterir. 

Kültür kavramını ortak sembolik sistem anlayışı ile tanımlamaya çalışanlar kül-
türel ve normatif sistemleri birbirinden ayırmak gerektiğini savunurlar. Onlara göre, 
normatif, yani kural koyucu sistem özellikle karar verme ve etkileşim modellerinin 
incelenmesi için uygundur. Kültür ise sistem merkezlidir ve kararlara temel oluş-
turan sistemi ifade eder. Başka ifadeyle kültür bir tiyatro oyununda sahne ve dekor 
ile oyuncuların rollerini kapsarken normatif sistem sadece oyuncuların replikleri 
ve yönetmenin komutlarından ibarettir. Tiyatroda sahneyi, dekoru ve tümüyle se-
naryoyu oluşturan her şey sembolik olduğu gibi kültür de sembollerden oluşan bir 
bütündür. Yediğimiz, giydiğimiz, barındığımız, oynadığımız, savunduğumuz, gün-
delik yaşamda benimseyip kullandığımız, bize ait olan ve ait olduğumuzu söyledi-
ğimiz, inandığımız ve öğrendiğimiz her şeyin sembolik anlamı vardır. Ailemiz, ye-
tişkinler ve çocuklardan oluşan herhangi bir insan grubu değildir, sahip olduğumuz 
çanta, giydiğimiz gömlek vb. sadece parayla aldığımız metalar değildir. Onları ne 
zaman, nereden, hangi duygu ve düşünceyle aldığımız ve ne zaman, nerede kullan-
dığımız onlara başka anlamlar kazandırır. Bu anlamlar sözünü ettiğimiz eşyaların 
sembolik anlamlarıdır. Kültür olarak adlandırdığımız her şey işte bu sembolik an-
lamlarla doludur ve bu sembollerin kendi aralarındaki ilişkiler nedeniyle de kültür 
bir semboller sistemi olarak anlaşılabilir.

Günümüzde, kültür bilimlerinde “kültür” teriminden genellikle “hem insan 
davranışlarını hem de onun yarattığı maddi ve maddi olmayan ürünleriyle görünür 
hale gelen fikir, inanç, düşünce ve değer yönelimleri sistemi” anlaşılır (Maletzke, 
1996: 15).
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Bu tanımda dikkati çeken nokta, doğanın verdikleri dışında, insan ürünü olan 
her şey kültür kavramı içinde yer almaktadır. Başka deyişle kültür denilince somut 
ve soyut her tür insan ürünü akla gelmektedir. İnsan çevresindeki somut varlıklar 
hakkında duygu ve düşünceler oluşturarak onları soyutlaştırır. İnsan zihnindeki 
soyut duygu, düşünce, inanç ve benzeri bu soyutlaştırmaların ürünüdür. Soyut 
duygu, düşünce ve fikirler insan davranışlarının şekillenmesinde başlıca rolü oy-
narlar. Bu nedenle davranışlar, duygu, düşünce ve fikirlerin somutlaşmış halidir. 
İnsan tarafından üretilmiş, binalar, eşyalar, cihazlar ve benzeri her türlü ürün de 
soyut olanın somutlaştırılmasından ibarettir. Bir mimarın eğitim yoluyla oluştur-
duğu soyut yaklaşım, anlayış, tarz ve fikirleri onun eserlerinde somutlaşır ve elle 
tutulup gözle görünen somut bir yapıya dönüşür. Bir yazar, fikirlerini yazıya döke-
rek, politikacı ideoloji, düşünce ve dünya görüşünü icraatıyla, bir zanaatkâr bilgi 
ve deneyimiyle edindiği soyut birikimini yaptığı işe yansıtarak somutlaştırır. İşte 
bir topluluğun üzerinde uzlaştığı, büyük bölümünü paylaştığı zihinsel soyutlamalar 
ile bunları somutlaştırarak ürettiği her şeye kültür diyoruz. Kültürü bu geniş anla-
mıyla düşündüğümüzde, her insanın kültüre sahip olduğu ve insanları “kültürlü” 
ve “kültürsüz” olarak sınıflandırmanın doğru olmadığı sonucuna varırız. Kültürle-
rarası İletişim Kuramları bölümünde kültürlerin karşılaştırma amaçlı olarak nasıl 
sınıflandırılabileceği konusunu tartışacağımız için, burada bir topluluğun üyele-
rinin üzerinde uzlaşmaya vardığı bütün soyutlamalar ve somutlaştırmaları kültür 
kavramı ile ifade etmekle yetineceğiz.

Görüldüğü gibi kültür kavramı çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir. Bunun 
nedeni, her disiplinin hatta her araştırmanın kavram kargaşasına neden olmamak 
için yararlandığı kavramları kendi anlayışı çerçevesinde tanımlamak durumunda 
olmasıdır. Aksi takdirde, yukarıda açıklandığı gibi, aynı sözcükle ifade edilen bir 
kavram birbirinde farklı şekillerde anlaşılabilir.

Kültürlerarası İletişim disiplininde de kültür kavramı, konuya hangi yaklaşım-
la bakıldığına bağlı olarak farklı şekillerde tanımlanır. Bu kitapta, kültürlerarası 
karşılaşmaları daha kolay analiz edebilmek için, kültür “sembol, anlam ve normla-
rın tarihsel aktarım sistemi” olarak tanımlanacaktır. 

Yukarıda sözü edilen semboller, bu semboller aracılığı ile oluşturulan anlamlar 
ve anlamların aktarılması için gösterilen somut iletişim davranışları da dâhil her 
türlü davranışın kurallarını belirleyen normların oluşturduğu kültür, tarihsel bir 
süreçte topluluk içindeki bireylere ve bu bireyler tarafından da yeni nesillere akta-
rılır. Böylece bir kültür grubu ortak iletişim davranışlarını kendinden sonra gelen 
nesillere aktararak grup içi iletişimin etkin olarak gerçekleşmesini sağlar. Kültür, 
aktarım süreci boyunca, yani zamanla değişir. Bu değişme bir yandan semboller-
de ve sembollerle aktarılan anlamlarda, diğer yandan da davranış ve normlarda 
görülür. Kültürün değişmesi tam olarak insan gereksinmelerindeki değişmelerle 
koşut değildir. Kültürün somut yanları, diğer deyişle maddi bileşenleri gündelik 
yaşamı kolaylaştırdıkları ve gereksinmeleri doğrudan karşıladıkları için daha hızlı 
değişir. 

Örnek olarak modayı ele alalım. Moda daha çok nesnel, somut, maddi yönü 
ağır basan davranışlarda gözlenen ve yaptırımı olmayan bir normdur. Modaya 
uygun olarak giyinmek, konuşmak, evini döşemek sadece istenilir bir davranış-
tır. Modaya uymayana bir yaptırım uygulanmaz. Yani ayıplanmaz, kınanmaz ve 
cezalandırılmaz. Bugün moda olan yarın “demode” olur ve kullanımdan kalkar. 
Aynı şekilde, mimariden üretim araçlarına, ev eşyalarından yemeklere kadar kül-
türün maddi unsurları, değerler, inançlar, kalıp düşünceler gibi maddi olmayan 

Kültür, sembol, anlam ve 
normların tarihsel aktarım 
sistemidir.
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unsurlardan daha hızlı değişir. İnançların ve değerlerin değişmesi çok daha uzun 
süreçler sonunda gerçekleşir. Bu nedenle de iletişimde önemli rol oynayan ve 
“sembolik anlam”lar maddi kültür ögelerine göre daha uzun ömürlüdür ve birkaç 
nesil boyunca iletişim süreçlerinde üzerlerine düşen rolü oynarlar.

Sizce modanın çabuk değişen ve yaptırımı olmayan bir norm olmasının nedeni ne-
ler olabilir? 

Kültürlerarasılık
Kültürel farklılaşma da kültürün değişme niteliğiyle yakından ilgilidir. Temel ola-
rak insan gereksinmelerini karşılamak amacıyla üretilen kültür ögeleri zamanla 
farklı bölge, koşul ve topluluklar içinde birbirine benzemeyen değişim süreçlerin-
den geçerler. Bir süre sonra, kültürlerin hem somut hem de soyut yönleri, başka 
deyişle hem maddi hem de maddi olmayan ögeleri değişir ve bütün olarak farklı 
kültürler ortaya çıkar. Dünyanın değişik bölgelerinde, farklı etnik köken, din ve 
yaşam koşullarına sahip insan topluluklarının geliştirdikleri ve kendilerini bağlı 
hissettikleri çok sayıda kültür mevcuttur. Aynı topluluk içinde de cinsiyet, yaş ve 
meslek gibi farklı insan gruplarının olduğunu biliyoruz. Bu grupların kendi ara-
larında, anlamı üzerinde uzlaştıkları özgün sembolleri, kendilerine has kural ve 
normları ve davranış kalıpları vardır. Bir kültür topluluğu içindeki daha küçük 
grup kültürlerine altkültür diyoruz. Burada kullanılan “alt” ifadesi, o kültürün 
“aşağıda” olduğu anlamına gelmez. Çünkü “altkültür”ün karşıtı olarak bir “üstkül-
tür” kavramı yoktur. Altkültür, bir kültürü oluşturan daha küçük grupların kültü-
rünü ifade eden bir terimdir. 

Biyolojide kullanılan “doku” ve “hücre” terimleri arasındaki ilişkiye benzer 
bir ilişkiden söz ediyoruz. Doku kültür ise hücre altkültürdür. Altkültürü olmayan 
kültür yoktur. 

Altkültürü olmayan kültür yoktur.

Bu yüzden, bütün kültürler içinde altkültürlerin varlığı, iletişim süreçlerinin 
çoğunda “kültürlerarasılık” dediğimiz durumu ortaya çıkarır. Aynı altkültürün 
üyeleri arasında gerçekleşen ve kültür farklılığının söz konusu olmadığı durum-
lar dışında kalan bütün iletişim süreçlerinde kültürlerarasılık durumu vardır. Bu 
nedenle kültürlerarasılık kavramının tanımlanması gerekir. Kültürlerarasılık, et-
kileşimde katılan tarafların farklı kültürlere mensup olmaları halinde ortaya çıkan 
durumdur. 

Kültürlerarası olmayan iletişim durumundan farkı, tarafların iletişim davra-
nışlarında niyetlendikleri sonucu alıp almamalarında kültürlerinin oynadığı rol-
dür. Aynı kültüre mensup bireyler arasındaki iletişim sürecinde kültür olumlu rol 
oynarken kültürlerarası durumlarda kültür farkları nedeniyle niyetlenen sonuca 
varmak zorlaşır. Bunun nedenlerini ve kültürlerarası iletişim durumlarında ileti-
şim sürecinin nasıl işlediğini bu bölümde öğreneceksiniz.

İletişim
Kültürlerarası iletişimin üçüncü temel kavramı iletişimdir. İletişim başlıca iki şe-
kilde kavranır. İletişimi bir süreç olarak kavrayan Süreç Yaklaşımına göre, iletişim 
birçok bileşenleri olan bir süreç içinde gerçekleşir. İletişim tek bir eylem değil çok 
boyutlu bir süreçtir. 

Kültürlerarasılık, etkileşime 
katılan tarafların farklı 
kültürlere mensup olmaları 
halinde ortaya çıkan 
durumdur.

Süreç yaklaşımına göre, 
iletişim tek bir eylem değil çok 
boyutlu bir süreçtir.
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Bu sürecin anlaşılması ancak süreci oluşturan bileşenler arasındaki ilişkilerin 
tanınması ile mümkündür. Bu yaklaşımda iletişim, etkileşimde bulunan tarafla-
rın kültürleri dikkate alınmadan tanımlandığında duygu ve düşünceleri paylaşma 
sürecidir. Bu yaklaşıma göre, hangi kültüre mensup olurlarsa olsunlar, bütün in-
sanlar iletişim sürecinde aynı temel etkinliklerde bulunurlar. Ancak iletişim süre-
cinde her zaman paylaşım olmayabilir. Taraflardan biri duygu ve düşüncesini pay-
laşmak istemediği halde diğer taraf, iletişim sürecinde onun duygu ve düşünceleri 
konusunda bir fikir edinebilir. Onun görünüşü, duruşu, konuşma biçemi, seçtiği 
sözcükler, ses tonu gibi farklı uyaranlardan anlam çıkarılabilir. O halde, iletişim 
sadece istemli olarak gerçekleşen bir süreç değildir. İstemli İletişim Yaklaşımı ola-
rak tanımlanan yaklaşım ancak belirli alanlarda geçerlidir ve gündelik yaşamımı-
zın büyük bölümünde istemsiz iletişim süreçleri içinde yer alırız. Söz gelişi yolda 
yürürken karşılaştığımız insanların çoğuna dikkat etmeyiz. Çoğu da bize dikkat 
etmez. Sadece dikkatimizi çeken bireylere bakar ve onlarla ilgili anlamlar oluş-
turabiliriz. Elinde kitaplar olan genç birinin öğrenci olabileceğini, bir başkasının 
giysilerinin yakıştığını ya da yüz ifadesine bakarak birinin üzüntülü olduğunu 
düşünebiliriz. Aslında bu bir anlam yaratma süreci, yani iletişim sürecidir ve di-
ğer taraf bu sürece istemeden katılmıştır. Uyuyan biri ile ilgili olarak yarattığımız 
anlamlarda da istemsiz bir katılımcıdan söz edilebilir. O halde, iletişim sürecine 
istemsiz, bilinçsiz, niyetsiz, amaçsız ve kasıtsız olarak katılmak mümkündür. Bu 
konuda “Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış” şeklindeki atasözümüz çok 
açıklayıcıdır. Haberimiz olmadan, istemeden birinin bize kırılmasına yol açmış 
olabiliriz. Böyle durumlarda, herhangi bir kastımız olmadığı halde ve başka bir 
bağlamda kullandığımızda bile, bir sözcük, yaptığımız bir davranış o anda aklı-
mıza gelmeyen birinin başka anlamlar çıkarmasına neden olabilir. “Ben bunu kas-
tetmemiştim”, “niyetim bu değildi” şeklindeki özür ifadelerini bu gibi durumlarda 
kullanırız. Kültürlerarası iletişimde istem dışı gönderilen mesajlar daha büyük 
önem taşır. 

İletişimin açıklanmasında ikinci yaklaşım Anlam Yaratma Yaklaşımıdır. Bu 
yaklaşıma göre, iletişim bir anlamın karşı tarafın zihnine aktarılması durumudur. 
Dolayısıyla anlık bir şeydir. Okuduğumuz bir metin, dinlediğimiz bir konuşma, 
izlediğimiz bir film, gördüğümüz bir fotoğraf zihnimizde bir anlam ya da çeşitli 
anlamlar yaratır. 

Bu anlamların istemli ya da istem dışı olarak bize aktarılmasının önemi yoktur. 
Eğer duyu organlarımızla bir şeyi algılıyorsak, bu algı zihnimizde anlamlandırılır. 
Önemli olan, algılama, o algının kodları ve bu kodların açılma sürecinde bulduğu 
karşılıklardır. Kodlama içsel bir eylemdir ve sözlü ve sözsüz sembollerin anlam 
oluşturacak şekilde bir araya getirilmesini ifade eder. Söz gelişi matematikte kul-
landığımız semboller koddur. Kodlar, topluluğun kullandığı dilin kurallarına veya 
topluluk kültürünün normlarına uygun olarak düzenlenir. 

Anlamlar, insan topluluğu üyelerinin üzerinde uzlaşmaya vardığı ve hangi an-
lamı taşıdığı onlar tarafından bilinen kodlar ve semboller yardımıyla bir bireyden 
diğerine ya da başka bir mekâna ve zamana aktarılır.

Erol Mutlu kodlamayı “bir mesajın, iletişim kanalının özelliklerine uygun ola-
cak şekilde, bir simgeleştirme süreci aracılığıyla fiziksel olarak iletilebilecek veya 
taşınabilecek hale getirilmesi” olarak tanımlar (Mutlu, 1995: 219-220).

Kodlamanın insan iletişimi açısından tanımı “iletişim kurabilmek için çeşitli 
görsel ve sessel sinyallerin belli kurallara veya kodlara göre düzenlenmesi” şek-
lindedir. 

Anlam Yaratma Yaklaşımı’na 
göre, iletişim bir anlamın karşı 
tarafın zihnine aktarılması 
durumudur.

Kodlama içsel bir eylemdir, 
sözlü ve sözsüz sembollerin 
anlam oluşturacak şekilde bir 
araya getirilmesini ifade eder.

Kodlama genel ifadeyle bir 
mesajın, iletişim kanalının 
özelliklerine uygun olacak 
şekilde, bir simgeleştirme 
süreci aracılığıyla fiziksel 
olarak iletilebilecek 
veya taşınabilecek hale 
getirilmesidir.
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Etkileşim sürecine katılan taraflar kodlama yolu ile aktarmak istedikleri an-
lamları sözlü ya da sözsüz sembollerden oluşan iletiye dönüştürürler. İleti içsel bir 
süreç olan kodlamanın bir ürünüdür ve aktarılmak istenen anlamın taşıyıcısıdır. 
İletiler gönderenle alıcı arasında bağlantıyı sağlayan bir kanaldan gönderilir. İle-
tişim kanalları duyu organlarımızla algılayabileceğimiz uyaranların alınabildiği 
kanallardır. İşitme, görme, tat alma, koklama ve dokuma gibi duyularımızla al-
gılayabileceğimiz uyarı ve iletiler yapılarına göre uygun kanallarla aktarılır. Her 
kültürde belirli kanallar diğerlerine bakarak daha çok kullanılır. Bu nedenle ileti-
şim kanallarının kullanım yoğunluk ve niteliklerine bakarak kültürler arasındaki 
farkları ayırt etmek mümkündür. Söz gelişi Batı Avrupa ve Kuzey Amerika kültür-
lerinde sözel iletileri iletmek amacıyla kullanılan işitsel kanallar, Latin Amerika 
ve Akdeniz kültürlerinde görece daha az kullanılır. Latin Amerika ve Akdeniz 
kültürlerinde iletişim kanalı olarak kullanılan dokunma kanalı ise Batı Avrupa 
ve Kuzey Amerika kültürlerinde hemen hemen hiç tercih edilmeyen bir kanaldır.

Bir ileti algılandığında onu oluşturan kodların açılması, sembollerin anlaşıl-
ması gerekir. Bu süreçte algılanan iletiden bir anlam çıkarılır. Eğer çıkarılan an-
lam kaynağın aktarmak istediği anlamla örtüşüyorsa bu iletişime “etkin iletişim” 
denir. Etkin iletişim niyet edilen anlam ile karşı tarafın çıkardığı anlamın aynı 
olması durumudur.

İletişim süreci, bir gönderenin aktarmak istediği bir anlamı kodlayarak bir ileti 
oluşturması ile başlar. İletinin oluşturulmasında kullanılan kodlar tamamen gön-
deren olarak adlandırılan bireyin kültüründe mevcut olan kodlardır. Yukarıda ta-
nımlandığı gibi, üzerinde uzlaşmaya varılmış kod ya da sembollerden oluşturulan 
ileti uygun bir kanaldan alıcıya gönderilir. Alıcı gönderilen iletiyi algılayan ve ileti 
aracılığıyla gönderenle ilişkilenen bireylerdir. Alıcı, gönderilen iletiyi algılaması 
ile sürece girmiş olur. Alıcının mutlaka gönderenin ileti göndermeye niyetlendiği 
ve iletişim sürecine istemli olarak katılan biri olması gerekli değildir. Herhangi 
bir nedenle iletiyi algılayan herkes iletişim sürecine alıcı olarak katılmış demektir. 
Çevremizde, bizimle ilgili olmasa bile algıladığımız ve anlam çıkardığımız çok 
sayıda olay gerçekleşir. Sokakta birbirlerine seslenen çocuklar, müşterisini çağıran 
pazarcı, inşaat makinelerinin çıkardığı sesler, otomobil gürültüsü ya da kuş cıvıl-
tısı bizi hedef seçmeyen iletiler olsa da onları algılayıp anlamlandırarak sürece 
katılan alıcılar oluruz.

Algılama, insanın çevresindeki uyaranların ya da olayların ayrımında olması 
ve onları yorumlama süreci (Mutlu, 1995: 30-31) olarak tanımlansa da burada al-
gılamayı uyaranların duyu organlarınca fark edilip zihinsel süreçlere dâhil edilmesi 
anlamında kullanacağız. 

Algılama, uyaranların duyu 
organlarınca fark edilip 
zihinsel süreçlere dâhil 
edilmesi demektir.

İnsan iletişiminde kodlama, 
iletişim kurabilmek için çeşitli 
görsel ve sessel sinyallerin 
belli kurallara veya kodlara 
göre düzenlenmesi demektir.

İletişim kanallarının kullanım 
yoğunluğu ve tercihi kültürden 
kültüre değişir.

Algılanan iletiden çıkarılan 
anlam kaynağın aktarmak 
istediği anlamla örtüşüyorsa 
bu iletişime “etkin iletişim” 
denir.

Şekil 1.1

Doğrusal İletişim 
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kodlama,
anlam›
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yorumlama,
anlam

oluflturma
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Bu seçimin birinci nedeni, “uyarı”nın duyu organlarımızı işaret eden bir kav-
ram olması ve “ayrımında olma”nın da algılama sonucunda gerçeklemesidir. Ay-
rıca yorumlama, algılamadan sonra gerçekleşen bir süreçtir. Bu nedenle algılama, 
uyarının alıcıya eriştiği başlangıç noktası olarak kabul edilir. 

Bir ileti algılandıktan sonra kodaçımı işlemi gerçekleşir. Bu işlem, iletiyi oluş-
turan kodların anlamı oluşturmak amacıyla açılmasından başka bir şey değildir. 
Anadolu’da bir eve bayrağımızın asıldığını görürsek bu iletiyi algılamışız demek-
tir. Ancak Anadolu’da hangi durumlarda bayrak asıldığını bilmeyen biri bu ileti-
nin kodlarını açamaz ve anlamlandıramaz. Bilen biri ise o evde yas olabileceğini, 
düğün olabileceğini, askere giden bir gencin olabileceğini ya da bir ulusal gün ola-
bileceğini düşünür. Eve yaklaştığında davul zurna sesi duyuluyor ya da uzaktan 
oynayan insanlar görünüyorsa bu iletilerin kodlarını da açarlar. Yani, davul zur-
nanın düğün, bayram, grev ya da gösteri yürüyüşü, askere uğurlama, karşılama, 
temel atma ve açılış töreni ve benzeri vesilelerle çalındığını bilenler sadece davul 
zurna sesine dayanarak anlam çıkarmaz. Evlilik düğünü ile sünnet düğünü, askere 
uğurlama ile karşılama töreninin birbirinden farklı başka sembolleri vardır. Bu 
sembolleri de taşıyan iletiler alındıktan ve kodları açıldıktan sonra ancak hepsi 
bir arada yorumlanır. Yorumlama sonunda da anlam oluşturulur. Eğer bu anlam, 
iletinin taşıdığı anlama uygun, onun aynısı ya da ona yakın ise iletişim başarılı 
olmuş demektir. İletişim sürecinde istenilen anlamın karşı tarafta oluşması duru-
muna “etkin iletişim” diyoruz. 

Sizce etkin iletişimin gerçekleşmesi için temel koşul ne olabilir? 
 

İletişimin İşlevleri
İster süreç yaklaşımıyla ister anlam aktarımı yaklaşımıyla açıklansın, insanlar ile-
tişim gereksinmesini karşılamak için çeşitli davranışlarda bulunurlar. Bir anlamı 
aktarmaya yönelik bu tür bütün davranışlara iletişim davranışı diyoruz. İletişimin 
birinci işlevi bilgi ya da enformasyon aktarmaktır.

Birçok kültürde iletişimin bu işlevi diğerlerine göre üstün tutulur ve iletişi-
min temel amacı nesnel anlam aktarımını sağlamak olarak görülür. Bu kültürle-
rin üyeleri iletişim sürecine katıldıklarında iletilerin içeriklerini düz anlamlarıyla 
algılama ve anlamlandırma eğilimindedir. İletilerin büyük çoğunluğu sözlüdür. 
İmalar, kinayeler ve anlam kaydırma yoluyla herhangi bir anlam aktarımı hoş 
karşılanmaz. Onlar için önemli olan, anlamın en kısa, kolay ve yanlış anlama-
ya meydan vermeyecek şekilde, aktarılmasıdır. İletileri içeriklerine göre değil de 
gönderildikleri kanallara, gönderiliş tarzlarına göre anlamlandırma eğiliminde 
olan kültürlerin üyeleri de bu yüzden onları soğuk, espriden yoksun, düz ve sert 
insanlar olarak değerlendirir.

İletişim davranışlarının ikinci işlevi, istemli de olsa istem dışı da olsa sosyal 
ilişkileri etkilemektir. 

İnsanlar arasında var olan ilişkileri sürdürmek, geliştirmek ya da kesmek ya-
nında yeni ilişkiler kurmak bu işlevlerden bir tanesidir. Yeni ilişki kurmaya ya da 
var olanı sürdürmeye yönelik iletişim davranışlarında çoğu zaman ileti içeriğinin 
bir önemi yoktur. Söz gelişi, bizim kültürümüzde karşılaştığımız arkadaşımıza ya 
da eve gelen konuğa sorulan “Nasılsınız?” sorusunun işlevi tamamen var olan iliş-
kiyi sürdürmeye katkıda bulunmaktır. Eğer konuk ya da arkadaşımız bu sorunun 
içeriğini düz anlamıyla algılayıp gerçekten nasıl olduğunu anlatmaya başlasa pek 
normal karşılanmaz. Sosyal bağları yönetmeye yönelik iletişim davranışları kül-

İletişim sürecinde istenilen 
anlamın karşı tarafta oluşması 
durumuna etkin iletişim denir.

İletişimin birinci işlevi bilgi ya 
da enformasyon aktarmaktır. 
Enformasyon işlenmemiş veri 
anlamında kullanılmaktadır. 
Enformasyon işlenip 
özümsenince bilgi olur.

İletişim davranışlarının ikinci 
işlevi, istemli de olsa istem 
dışı da olsa sosyal ilişkileri 
etkilemektir.
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türden kültüre değişir. Bu nedenle bir kültürdeki ilişkisel iletişim davranışı diğer 
kültüre mensup birey tarafından genellikle düz anlamıyla anlaşılır. Bu durumu 
anlatan ve yıllardır söylenegelen bir hikâyecik vardır: 

Bilim insanları dünyanın en hızlı ve en akıllı bilgisayarını yapmışlar. Sonra da bü-
tün dünyaya, bu bilgisayarın bilemeyeceği sorunun olmadığını ve böyle bir soruyu 
sorana çok büyük ikramiye vereceklerini ilan etmişler. Bunu duyan her ülke kendi 
içinde yarışma düzenleyerek bir soru hazırlamış ve belirli bir günde sırayla soruları 
sormaya başlamışlar. Bilgisayar sorulan sorulara birkaç saniye ile birkaç dakika ara-
sında yanıt veriyormuş. Sıra ülkemizin temsilcisine geldiğinde bilgisayara yaklaşıp 
yazılı sorusunu bilgisayara okutmuş. Bilgisayar çalışmaya başlamış, bir dakika, bir 
saat derken akşam olmuş ve bilgisayardan dumanlar çıkmaya başlamış. Bilim insan-
ları koşup bilgisayarı kapatmışlar. Bizimkine dönüp kazandığını bildirmişler. Ödül 
töreninde grubun başkanı kulağına eğilip sormuş: “Ona ne sordun?” Bizimki cevap 
vermiş: “Çok basit bir soruydu: Ne var, ne yok? dedim.” 

Hikâyeye göre, bilgisayar bu soruyu düz anlamıyla kabul edince, gerçekten 
dünyada ne var, ne yoksa tarayıp yanıt hazırlamaya çalışmış. Oysa yanıt bizim 
için çok kolay: “İyilik, güzellik”!

Sosyal ilişkileri yönetme işlevini yerine getiren iletişim davranışlarında ileti-
nin içeriği değil iletim biçimi önemlidir. Başka deyişle “ne” söylendiğinden çok 
“nasıl” söylendiğine bakılır. Bu nedenle de iletiler sözel kodlar yanında hatta çoğu 
durumda onlardan daha büyük oranda sözsüz kodlardan, işaretlerden oluşur. 
Etkileşim sırasında çoğunluğu sözsüz olan bu işaretlere dikkat etmemek, birçok 
durumda önemli yanlış anlamalara ve beklenmeyen tepkilerine neden olabilir.

İletişim davranışlarının üçüncü işlevi yararcı işlevdir. Birçok iletişim girişi-
minde amaç, belirli bir içeriği, olayı ifade etmekten çok, “niyet”i aktarmak, isteni-
lir tepki ve davranış değişikliği gerçekleştirmeye çalışmaktan ibarettir. 

Etkileşime katılanlar, iletişim davranışları aracılığıyla bilinçli ya da bilinçsiz 
olarak, düşüncelerini, değerlerini ve normlarını da aktarmayı amaçlar. Bunun so-
nucunda, karşı tarafın düşünce biçiminde, fikirlerinde ve değerlerinde değişmeler 
olabilir. Propaganda ve reklam çalışmalarında, iletişim davranışlarının bu işlevin-
den yararlanılmaya çalışılır. 

İletişimin dördüncü işlevi, zihni ve psikolojik süreçlerle ilgili olan öznel ve 
duygusal işlevidir. Protestanlığın egemen olduğu kültürlerde ve Uzak Doğu kül-
türlerinde yasaklanmış ve tabulaştırılmış olsa da birçok kültürde iletişimin “duy-
gusal işlev”i etkileşim sürecinde önemli rol oynamaktadır. 

Sizce reklamcılar iletişim sürecinin hangi özelliğinden yararlanmaktadır? 

İletişim Sürecinin Özellikleri
İletişim sürecini daha iyi anlamak için özelliklerini bilmek gerekir. İletişim süreci, 
sürece katılanların niteliklerine, yani yaşlarına, cinsiyetlerine, sosyal durumlarına 
ve mensup oldukları kültürlere bakmaksızın burada açıklayacağımız özelliklere 
gösterir.

Öncelikle bilinmesi gereken şey, duygu ve düşüncelerimizi bir başkasının zih-
nine doğrudan doğruya aktarmamız mümkün değildir. Aynı toplumun ya da aile-
nin içinde yaşasak da bizi birbirimizden ayıran hem fiziksel hem de ruhsal sınır-
lar vardır. Düşüncelerimizi ve duygularımızı doğrudan doğruya aktaramadığımız 
için, onları semboller vasıtasıyla aktarırız. 

İletişim davranışlarının üçüncü 
işlevi, yararcı işlevdir.

İletişimin dördüncü işlevi, 
zihnî ve psikolojik süreçlerle 
ilgili olan öznel ve duygusal 
işlevidir.

Düşüncelerimizi ve 
duygularımızı doğrudan 
doğruya aktaramadığımız için, 
onları semboller aracılığıyla 
aktarırız.
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Bu semboller ses, nesne, hareket, renk, temas olabilir. Bireyin içinde bulunduğu 
ve başkasının giremediği sınırların genişliği kültürden kültüre değiştiği gibi duy-
gu ve düşünceleri aktarmak için yararlandıkları semboller de kültürden kültüre 
değişir. Konuşulan dil seslerden ibaret olan sembollerden oluşur. Her insan toplu-
luğu kendi içinde sembollerin taşıdığı anlamlar üzerinde uzlaşma sağlar. Böylece 
üzerinde uzlaşma sağlanan sessel sembollerin bütünü konuşulan dili oluşturur. 
Kömür rengine Türkçede “siyah” ya da “kara” denirken, İngilizcede “black”, Al-
mancada “schwarz” aynı anlamı taşıyan sessel sembollerdir. “Cem” sessel sembo-
lünden biz başka anlam çıkarırız, İngilizler başka anlam çıkarır. Daha yakın bir 
kültürden örnek verebiliriz. Söz gelişi, “dal” sessel sembolü Anadolu Türkçesinde 
“ağacın kolu” anlamına gelirken Azerbaycan’da “arka” anlamını taşır. Yani sembo-
lün şekli aynı olsa da anlamını veren kültürdür. 

Kültür semboller yoluyla nesilden nesle aktarılır ve nesilleri birbirine bağlar. 
Her kültürün üyeleri de iletişim sürecinde algıladıkları sembolleri kendi kültür 
kodlarına göre açar ve yorumlayıp anlamlandırmaya çalışır. Eğer bir sembol, alı-
cı bireyin kültüründe yoksa alıcı onu algılamaz. Amerikan toplumunda kamuya 
açık bir yerde karşılaşan iki erkeğin birbirini öpmesi normal karşılanmaz. Ancak 
Türkiye’de durum tam tersidir. Yolda arkadaşımızı gördüğümüzde çoğu zaman 
hem el sıkışır hem de birbirimizi öperiz. Eğer sadece el sıkışırsak aramızın “so-
ğuk” olduğu ya da pek samimi olmadığımız anlamı çıkarılır. 

İletişim sürecinde her ileti bir sonuç doğurur. Başka deyişle algılanan her ileti-
ye bir tepki verilir. Tepkiler bazı durumlarda çok açık ve duyu organlarıyla algıla-
nabilen nitelikte olabileceği gibi, bazı durumlarda kapalı olabilir. Kapalı ya da ör-
tük tepkiyi algılamak için tepki veren bireyin kültür kodlarını bilmek ve etkileşim 
sırasındaki davranışlarını gözlemek gerekir. Daha önce, iletişim sürecinde alıcı ve 
gönderen olarak adlandırdığımız bireylerin her zaman sürece istemli ve bilinçli 
olarak katılmadıklarını belirtmiştik. Gönderen durumunda olan bireyler farkın-
da olmadan ileti gönderebildikleri gibi, alıcılar da bazen istemeden bu iletileri 
algılayabilir. Ancak ister istemli ister istem dışı olsun, her iletişim süreci mutlaka 
bir sonuç doğurur. Aniden duyulan bir siren sesi tehlike sembolü olarak algılanır 
ve tepki verilir. Koridorda görmeden yanından geçtiğimiz bir arkadaşımız bizim 
davranışımızdan bir anlam çıkarır. Bazen de çıkarılan anlam aramızdaki arkadaş-
lığa yansır. İnsan iletişiminde iletiler algılanır ve tepki verilir. Ancak bu tepkilerin 
şeklini belirleyen kültürdür.

İletişim dinamik bir süreçtir. İletişim sürecine katılanlar iletileri algılar, an-
lamlandırır, yanıt verir, tepki gösterir. Bu yanıt ve tepkiler diğer tarafça algılanıp 
anlamlandırılır ve karşılığı verilir. Bu döngü sırasında artık hiçbir taraf eskisi gibi 
değildir. Bundan sonra iletişim başka bir düzeyde gerçekleşir. Bu durumu şöyle 
anlatabiliriz: 

Bir kişi ile karşılaştığımızı varsayalım. Karşılaştığımız yer ve zamanı şimdilik bir ta-
rafa bırakalım. İlk birkaç saniye içinde karşıdakinin boyu, kilosu, yaşı, giyim tarzı, 
giysi renkleri, ayakkabısı, elleri, yüzüne bakıp kendi kültürümüze göre bir anlam çı-
karırız. Uzun boylu, ince, uyumlu ama spor giyimli, elleri temiz, hafif sakallı ama 
saçı taralı, temiz ve moda bir gömlek giymiş ama kravatsız, otuz-otuz beş yaşlarında 
gülümseyerek elini bize uzatan bir kişi hakkında ilk izlenimimiz nasıl olur? Ya da 
betimlediğimiz bu görünüşün sembolik anlamı nedir? Bu soruların yanıtını kendi 
kültürel kodlarımıza göre çok hızlı bir şekilde veririz. Bürokrat değil, sempatik, be-
denen çalışmıyor, modadan anlıyor, beslenmesine dikkat ediyor ya da spor yapıyor. 
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Kısaca, olumlu bir izlenim edinmişiz demektir. Elimizi uzatıp tokalaşırken aramız-
daki etkileşim sürecinde başladığımız noktada değiliz. Çünkü karşımızdaki hakkında 
olumlu bir izlenimimiz var artık. Elimizi uzatıp tokalaşırken adını ve mesleğini ya 
da konumunu söylüyor. “Ben Mehmet, şantiye şefiyim”. Biz de kendimizi tanıtıyoruz: 
“Memnun oldum. Ben Ayşe, inşaat mühendisiyim”. Şimdi süreç yine değişti. Çünkü 
her iki taraf birbirini ismen ve mesleki olarak tanıyor. Aslında, karşı taraf şantiye şefi 
olduğunu söyledi. Ancak şantiye şefi olmak için ya mühendis ya da mimar olmak 
gerektiğini biliyoruz. Böylece iletişim süreci başlangıcından sonra bir dakika içinde 
birkaç kez değişti. 

Bu nedenle iletişim süreci dinamiktir diyoruz. İletişim süreci, sürece katılan-
larla birlikte sürekli olarak değişir. Elinizdeki kitap aracılığıyla kitabın yazarıyla 
olan iletişim süreciniz de sürekli değişmektedir. Okuduğunuz her satır sizi bir 
öncekinden farklı kılmaktadır. Artık kültürün ne olduğunu, iletişim sürecinin na-
sıl işlediğini biliyorsunuz. Bundan sonraki satır ve sayfaları bu bilgiler ışığında 
okuyacağınız için, siz artık bu satırları okumadan önceki siz değilsiniz ve yazar da 
bundan sonraki satırlarda sizin donanımızını göz önüne alacaktır.

İletişim süreci belirli bir bağlamda gerçekleşir. Bağlam, iletişim süreci gerçek-
leşirken içinde bulunulan fiziki ortamı, zamanı ve sosyal ilişkiler ağını ifade eder.

Yani iletişim süreci kendi başına, bir boşlukta gerçekleşmez. Bu nedenle her-
hangi bir iletişim sürecini incelerken mutlaka hangi bağlamda gerçekleştiğini an-
lamak gerekir. Çünkü bağlam etkileşim içindeki insanların iletişim davranışları-
nın biçim ve biçemini belirler. 

Birkaç hafta birbirini görmeyen iki samimi okul arkadaşının üniversite kanti-
ninde karşılaştıklarındaki konuşma biçemleri, kullandıkları sözcükler, ses tonları, 
oturuş ya da duruşları, birbirlerine karşı tavırları, aynı kişilerin bir cenaze töre-
ninde karşılaştıklarındakinden farklı olacaktır. Bu farkın nedeni, içinde bulunu-
lan fiziksel ortam, orada bulunma gerekçesi, bu durumla ilgili daha önceden uy-
gulanmış ve üzerinde uzlaşmaya varılmış kurallar, kısacası bağlamdır. Bu nedenle 
bağlam iletişim sürecinde anlamın oluşturulmasını doğrudan etkiler. 

Bağlama göre iletişim süreçlerini yöneten kurallar değişir dedik ancak farklı 
kültürlerde benzer bağlamda gerçekleşen iletişim süreçlerinin kuralları farklıdır. 

Söz gelişi, uzun süre birbirini göremeyen iki arkadaşın otobüs durağında karşı-
laşması durumunda gözlenen davranışlar, karşılaşanların kültürüne göre farklılık 
gösterir. Her kültürde böyle durumlar için belirlenmiş kurallar ya da “senaryo”lar 
vardır. Kültürün üyeleri içinde bulundukları duruma uygun senaryodaki rolleri-
ni oynar, kabul edilmiş, üzerinde uzlaşmaya varılmış davranışları gösterirler. Bu 
kurallar ve senaryolar çocukluktan başlayarak kültür aktarımı süreci boyunca öğ-
renilir ve yeni kuşaklara aktarılır. Hangi bağlamda nasıl davranılacağı ve başka 
bir davranışın ne anlama geleceği, kültürel değerler gibi bilinçaltına yerleşir ve in-
sanlar kendi kültürlerine uygun olmayan davranış gösteremez; eğer böyle bir şey 
olursa rahatsızlık duyarlar. Nerede, neyin söylenip neyin söylenemeyeceğinden 
tutun, hangi bağlamda ne giyileceğine kadar yaşamın her alanında geçerli olan 
bu kural ve senaryolar iletişim davranışlarını sınırlayan, belirleyen açık ve örtük 
kuralları içerir. İletişim davranışları üzerinde belirleyici rol oynayan ve kültürden 
kültüre farklılık gösteren bu kurallar kültürlerarası iletişim açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle kültürlerarası iletişim durumlarını açıklamaya çalışan 
kuramlar oluşturulurken öncelikle kültürel farklılıkları sınıflandırmaya ve hangi 
kültürel niteliklerin hangi kuralları yönettiğini anlamaya çalışırız.

Bağlam, iletişim süreci 
gerçekleşirken içinde 
bulunulan fiziki ortamı, 
zamanı ve sosyal ilişkiler ağını 
ifade eder.

Biçim: Şekil. 
Biçem: Tarz, üslup.

Her kültürde benzer 
bağlamda gerçekleşen iletişim 
süreçlerinin kuralları farklıdır. 

Kültürlerarası iletişim 
durumlarını açıklamaya 
çalışan kuramların 
oluşturulurken öncelikle 
kültürel farklılıkları 
sınıflandırmaya ve hangi 
kültürel niteliklerin hangi 
kuralları yönettiğini anlamaya 
çalışırız.
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İletişim süreci sabit bir seyir izlemez, dönüşür. İletişim sürecinin dönüşürlük 
özelliği biraz önce verdiğimiz Mehmet ile Ayşe’nin karşılaşması örneğinde olduğu 
gibi, sürece katılanlarda gerçekleşen bilişsel değişmeye dayanır. Eğer bir bütünü 
oluşturan bileşenler değişiyorsa, onların arasındaki bağlantıların niteliği değişi-
yorsa bütün de değişiyor demektir. 

İletişim sürecine katılan bireylerin birbirlerinin kişisel nitelikleri, iletişimin 
içeriği ve karşılıklı olarak iletişim biçemleri hakkında bilgi sahibi olmaları, süre-
cin dönüşmesine ve başka bir nitelik kazanmasına neden olur. Örnekte gördüğü-
müz gibi, başlangıçta iki yabancının karşılaşması şeklinde başlayan süreç birkaç 
dakika sonra aynı alanda çalışan benzer mesleklere sahip insanların iletişimine 
dönüşmüş oldu. İletişim süreci aynı zamanda bir öğrenme sürecidir. İletişime ka-
tılanlar istemli ya da istem dışı olarak bir şeyler öğrenir. Öğrenme bireyi bilişsel 
olarak değiştirir, iletişim davranışlarını etkiler. Süreç de dönüşmüş olur. Dönüşür-
lük özelliği, dinamiklik özelliğinin sonucudur.

Sizce eğitimle iletişimin dönüşürlük özelliği arasında nasıl bir bağlantı vardır? 
 

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
Önceki kısımlarda temel kavramlarını açıkladığımız kültürlerarası iletişimin 
“farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, ya-
bancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi ko-
nuları inceleyen disiplinlerarası bir bilim dalı” olduğunu belirtmiştik. Bu kısımda 
kültürlerarası iletişim disiplininin çalışma alanına giren “farklı kültürlere mensup 
insanlar arasındaki etkileşim ve anlam aktarımları” konusu üzerinde duracağız. 

Kültürlerarası iletişimi, hem süreç hem de anlam aktarımı yaklaşımlarıyla 
açıklayabiliriz. Başlangıç olarak, kolay anlaşılması amacıyla kültürlerarası ileti-
şim sürecini bireylerarası düzeyde ve yüz yüze gerçekleşen süreç olarak ele ala-
cağız. Böylece gruplar arasında, grup içi ya da iletişim araçları (medya) dolayımlı 
kültürlerarası iletişimi şimdilik bir tarafa bırakıyoruz. Şimdi söylediklerimizi bir 
şema üzerine yerleştirerek, kültürlerarası iletişim sürecini, öğrendiğimiz kavram-
lar çerçevesinde açıklamaya çalışalım. 

İletişim sürecini incelerken sürece katılan tarafların, yani gönderen ile alıcının, 
iletileri oluşturur ya da anlamlandırırken kodlama ve kodaçımı dediğimiz işlem-
leri gerçekleştirmek durumunda olduklarını belirtmiştik. Gönderen, gönderdiği 
iletinin alıcı tarafından nasıl anlamlandırdığını bilmek ister. Bu nedenle alıcının 
göstereceği geri besleme denilen tepkiyi bekler. Alıcı bu tepkiyi verdiğinde, yani 
yanıt niteliğinde bir ileti gönderdiğinde gönderen konumuna geçer. Bir önceki 
gönderen ise artık alıcı durumundadır. Kültür içi iletişim süreçlerinde de aynı 
durum söz konusundur; etkileşimde bulunanlar süreç içinde hem gönderen hem 
alıcı olurlar. 

Dönüşürlük özelliği, 
dinamiklik özelliğinin 
sonucudur.

Etkileşimde bulunanlar süreç 
içinde hem gönderen hem 
alıcı olurlar.

İletişim süreci dönüşürlük 
özelliğine sahiptir.
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Şekil 1.2

Gönderen Alıcı 
Döngüsü

GÖNDEREN
ALICI

ALICI
GÖNDEREN

‹LET‹

‹LET‹
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Bu nedenle bir bireyin sadece aktarmayı amaçladığı anlamı kodlayıp gön-
dermesi yeterli değildir. Aynı zamanda karşı taraftan gelecek iletileri de algılayıp 
kodlarını açabilmeli, yorumlayıp anlamlandırabilmelidir. İletişim sürecine katılan 
bireyler arasında kültür farklılığı olunca diğer tarafın kültür kodlarını, kendi kül-
türüne göre açması mümkün olmaz. Bu durumu aşağıdaki şema ile açıklayabiliriz.

Şekil 1.3’e bakarak bu ünitenin başından beri anlattıklarımızı birbiriyle ilişkilen-
direlim: 

Bir numaralı kutucuktan başlıyoruz. İki ayrı sosyal ve kültürel sistemde, A ve 
B sistemlerinde yetişmiş iki birey karşılaşıyor. Bu bireylerin çevrelerinden algıla-
dıklarıyla gerçekleştirdikleri soyutlaştırmalar, yani düşünce, inanç ve duyguları 
ile zihinlerindeki soyut düşünce, dünya görüşü, fikir ve duygulardan ürettikleri 
somutlaştırmalar, yani eşyalar, evler, davranış kalıpları, yasalar, kurallar birbirin-

Şekil 1.3

Sosyal ve Kültürel Sistem B
Soyutlaşt›rma ve Somutlaşt›rmalar

Enformasyon Sistemleri
Sözsüz

(nonverbal)
Sözlü

(verbal)

7. Kodaç›m›/De¤erlendirme
Al›c›n›n kodlar›na göre

anlamlar› ve davran›şlar› anlama,
aç›klama ve de¤erlendirme

(De¤erlendirme yönü)

8. Etkileri
Zihinsel

Davran›şsal

Kodlama
Anlamlar›n 2. göndericinin

kodlar›na uygun olarak şifrelenmesi

1. Sosyal ve Kültürel Sistem A
Soyutlaşt›rma ve Somutlaşt›rmalar

Enformasyon Sistemleri
Sözsüz

(nonverbal)
Sözlü

(verbal)

3. Kodlama
Anlamlar›n göndericinin
kodlar›na uygun olarak

şifrelenmesi

2. GÖNDER‹C‹ 1
=ALICI 2
• kişisel, psikolojik, kültürel ve
  sosyal koşullar› ;
• de¤erleri ve davran›ş kal›plar› ;
• di¤er kültür hakk›ndaki yarg›lar›

Etkileri
Zihinsel

Davran›şsal

Kodaç›m›/De¤erlendirme
2. al›c›n›n kodlar›na göre

anlamlar› ve davran›şlar› anlama,
aç›klama ve de¤erlendirme

(De¤erlendirme yönü) Medya: verbal (anadili, yabanc› veya
üçüncü dil) Paraverbal; nonverbal,
ekstraverbal, nesneler yoluyla

Kanallar: ‹şitsel (aural), görsel (visual),
dokunsal (tactile), koklama (olfactory)
ve tatma (gustatory)

‹çerik yönü
‹lişki yönü

Kendini aç›¤a vurma yönü
Ça¤r› yönü

Reaksiyon/‹fade
(Feedback)

6. ALICI 1
=GÖNDER‹C‹ 2
• kişisel, psikolojik, kültürel ve
  sosyal koşullar› ;
• de¤erleri ve davran›ş kal›plar› ;
• di¤er kültür hakk›ndaki yarg›lar›

5. Medya: verbal (anadili, yabanc› veya
üçüncü dil) Paraverbal; nonverbal,
ekstraverbal, nesneler yoluyla

Kanallar: ‹şitsel (aural), görsel (visual),
dokunsal (tactile), koklama (olfactory)
ve tatma (gustatory)

4. Mesaj/Aksiyon/‹fade
‹çerik yönü
‹lişki yönü

Kendini aç›¤a vurma yönü
Ça¤r› yönü

Bireyler Düzeyinde Do¤rudan Kültürleraras› ‹letişim
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den farklıdır. Ayrıca enformasyon sistemleri de birbirinden farklıdır. Farklı diller 
konuşur ya da aynı dili farklı şekilde kullanır, belli davranış ve hareketlere, renk-
lere, kokulara vb. sözsüz sembollere farklı anlam verirler. 

İki numaralı kutucukta gönderenin daha sonra alıcı olduğunu görüyoruz. 
Gönderen de alıcı da iletileri kendi kişisel psikolojik, kültürel ve sosyal koşulları 
içinde ve kültür değerleri, davranış kalıpları ve diğer kültür hakkındaki yargıları 
çerçevesinde hazırlar. 

Üç numaralı kutucukta gönderenin iletmek istediği anlamları belirttiğimiz 
çerçeveye göre kodladığını görüyoruz. 

Dört numaralı kutucukta ileti var. İleti sözel ya da sözsüz olabilir. Herhangi bir 
davranış, yüz ifadesi, tavır ileti işlevi görür. Her iletinin bir içeriği, karşıdaki ile 
olan ilişkiyi yansıtan bir yönü ve iletiyi gönderenin kimliğini gösteren bir niteliği 
vardır. Karşıdakinin kim olduğuna bağlı olarak iletinin içeriği, hitap tarzı ve gön-
derenin tavrı değişir. Birini çağırmak için ileti göndeririz. Bu çağrı içeriktir. Sözle 
“gel” diyebiliriz, elimizi sallayarak gelmesini isteyebiliriz, bir baş hareketiyle çağı-
rabiliriz. İçerik hep aynıdır. Karşıdakinin kimliğine göre ona nasıl hitap ettiğimiz 
ve kendimizi nasıl konumlandırdığımız burada önem kazanır. Öğretmenimize 
sözel olarak “gelin”, “gelir misiniz?” ya da “lütfen gelin” deriz. Burada aramızdaki 
ilişkinin “sizli bizli” düzeye olduğunu ve öğretmenin bizden daha yüksek bir sta-
tüde olduğunu belirtmiş oluruz. İletinin ilişki ve kimlik belirtme niteliği kültürle-
rarası iletişimde büyük önem taşır. Her topluluktaki ilişki ağları ve bireylerin bu 
ağlardaki yerleri kültür tarafından belirlenir. Kültürden kültüre de bu yerler fark-
lılaşır. Söz gelişi bir kültürde bireylerin yeri yaşa göre belirlenirken, yaşlı kişiler 
daha önemli sayılırken başka bir kültürde ekonomik gücü olanlar daha önemli sa-
yılabilir. Aynı durum cinsiyetler için de önemlidir. Bir kültürde kapıdan geçerken 
kadına öncelik verilir, başka bir kültürde bunun tam tersi, erkek öncelikli olabilir.

Beş numaralı kutucuk iletinin hangi kanalla gönderildiğini göstermektedir. Bi-
reyler arasındaki doğrudan, yüz yüze iletişimde kullanılan kanallar işitsel, görsel, 
dokunsal, koku ve tat kanallarıdır. İletiler konuşulan dil ya da dil dışında kalan 
araçlar (medya) yardımıyla bu kanallardan alıcıya iletilir. 

Altı numaralı kutucukta alıcı yer alır. Mesaj/ileti alıcı tarafından kültürüne 
göre algılanır. 

Yedi numaralı kutucukta kodaçımı ve değerlendirme evreleri görülüyor. İleti, 
algılandıktan sonra, alıcının kültürel kodlarına göre açılır, bağlama göre değerlen-
dirilir ve değerlendirme sonucuna göre anlamlandırılır. 

Sekiz numaralı kutucukta da bu anlamlandırmanın zihinsel ve davranışsal et-
kileri belirtilmiştir. İletiden çıkarılan anlamın alıcıya etkisi sonucunda, alıcı bir 
tepki gösterir. İşte bu andan itibaren gönderen konumuna geçmiştir. 

Görüldüğü gibi kültürlerarası iletişim süreci, kültür içi süreçlerden farklı ola-
rak anlamlandırma evresinde kültür farklılıklarının etkisiyle anlamın değişebildi-
ği, yanlış anlamaların ortaya çıkabildiği bu nedenle de alıcı üzerinde istenmeyen 
etkilerin yaratılabildiği bir süreçtir.
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Özet

Kültürlerarası iletişim disiplinini tanımlamak.
 Kültürlerarası iletişim “farklı kültürlere mensup 
insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımla-
rı, yabancının algılanması, açıklanması ve kültü-
rel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları incele-
yen disiplinlerarası bir bilim dalı”dır

Kültürlerarası iletişimin inceleme alanlarını 
açıklamak.
 Kültürlerarası iletişimin konusu, günlük yaşa-
mın çeşitli alanlarında, yukarıda sıralanan farklı 
kültürlere mensup insanlar arasındaki etkile-
şimdir. İnsan etkileşiminin gerçekleştiği ortam-
lar ve bu ortamları oluşturan diğer bileşenler de 
kültürlerarası iletişimin inceleme alanına girer. 
Farklı kültürlerden insanların karşılaşmasına 
neden olan göç, kültürel değişmeyi hızlandıran 
modernleşme veya küreselleşme gibi olgularla 
bu olgularda etkileşimi belirleyen algılama, kül-
türleşme ve kültürel kimlik gibi kavramlar da 
kültürlerarası iletişimin konusu içindedir.

Gelişim süreci hakkında edindiği bilgilerle güncel 
değişmeleri açıklamak. 
 Başlangıçta sadece diplomat ve iş insanlarının 
yabancılarla etkin iletişim kurabilmesi amacıy-
la başlatılan çalışmalar, zamanla kültürlerarası 
iletişimin bağımsız bir disiplin haline gelmesini 
sağlamıştır. Kültürlerarası iletişim, günümüz-
de üniversitelerde daha yoğun olarak çalışılan, 
uluslararası ilişkilerden sosyolojiye, ekonomi-
den hukuka, gazetecilikten psikolojiye, turizm-
den siyaset bilimine kadar birçok alanda dikka-
te alınması ve öğrenilmesi gereken bir disiplin 
olarak benimsenmiştir. Küreselleşmenin önemli 
sonuçlarından biri olan farklı kültürlere mensup 
insanların daha sık karşılaşmaları da kültürlera-
rası iletişimin öneminin gelecekte daha da arta-
cağını göstermektedir. 

Kültür, kültürlerarasılık ve iletişim arasındaki 
ilişkiyi açıklamak.
 Kültür kavramı çeşitli şekillerde tanımlanabil-
mektedir. Bu derste kültür, “sembol, anlam ve 
normların tarihsel aktarım sistemi” olarak ta-
nımlanacaktır. Semboller, bu semboller aracı-
lığı ile oluşturulan anlamlar, anlamları aktaran 

iletişim davranışları ve normların oluşturduğu 
kültür, tarihsel bir süreçte topluluk içindeki bi-
reylere ve bu bireyler tarafından da yeni nesillere 
aktarılır. Kültür zamanla değişir. Bu değişme bir 
yandan sembollerde ve sembollerle aktarılan an-
lamlarda, diğer yandan da davranış ve normlar-
da görülür. İletişimde önemli rol oynayan “sem-
bolik anlam”lar maddi kültür öğelerine göre 
daha uzun ömürlüdür ve birkaç nesil boyunca 
iletişim süreçlerinde üzerlerine düşen rolü oy-
narlar. Kültürlerarasılık, etkileşime katılan taraf-
ların farklı kültürlere mensup olmaları halinde 
ortaya çıkan durumdur. Kültürlerarası olmayan 
iletişim durumundan farkı, tarafların iletişim 
davranışlarında niyetlendikleri sonucu alıp al-
mamalarında kültürlerinin oynadığı roldür. 
Aynı kültüre mensup bireyler arasında kültür 
olumlu rol oynarken kültürlerarası durumlarda 
kültür farkları nedeniyle niyetlenen sonuca var-
mak zorlaşır.

Kültürlerarası iletişim sürecini açıklamak.
 Kültürlerarası iletişim sürecinde gönderen ve 
alıcı farklı kültürlere mensuptur. Süreç içinde 
her ikisi de hem gönderen hem de alıcı olurlar. 
İletiler gönderenin kültürel kodlarına göre ha-
zırlanır. İletinin içeriği, ilişki yönü, çağrı yönü 
ve kendini açığa vurma yönü gönderenin kül-
türünün kurallarına göre hazırlanır. Kullanılan 
kanallar ve araç da kültüre uygun olarak seçilir. 
Eğer bu ileti alıcı tarafından algılanırsa, kod açı-
mı evresi başlar. Ancak gönderenin kültür kod-
larını bilmeyen alıcı algıladığı kod ve sembolleri 
kendi kültüründeki örneklere göre açar. Sonra 
bunları değerlendirip anlamlandırır. İletinin 
alıcıda yarattığı anlam gönderenin niyetlendiği 
anlam olmaz. Buna yanlış anlama denir. Alıcı 
iletiden çıkardığı anlama bir tepki gösterir. Alı-
cının tepkisi bir ileti olarak gönderene gider. Bu 
durumda gönderen, alıcı konumuna geçmiştir 
ve eğer bu iletiyi algılarsa kodaçımı için kendi 
kültür kodlarını kullanır. Böylece yanlış anla-
şılmış bir iletiye verilen tepki uygun olmayan 
kodlara göre açılır ve bir yanlış anlam da oradan 
çıkar. Kültürlerarası iletişim disiplini bu yanlış 
anlamaları ortadan kaldırmak için gerekli bilim-
sel bilgileri üretmeye çalışır.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi konuşulan dillerin ortaya 
çıkmasının nedenidir?

a. İnsanların konuşmaya gereksinme duyması.
b. Konuşmanın sosyalleşme için gerekli olması.
c. Her toplumun kendi dilini yaratması.
d. Sesle aktarılan anlamların sözcüklere yüklen-

mesi.
e. Sorunlara çözüm bulmak zorunda olunması.

2. Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin 
konularından biri değildir?

a. Şirket birleşmeleri
b. Toplumsal cinsiyet
c. Göçmenlik 
d. Kültürel kimlik
e. Risk yönetimi

3. Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin 
amaçlarından biri değildir?

a. İletişim sürecinin anlamak.
b. İletişim sürecini açıklamak.
c. İletişim sürecine katılanları yönetmek.
d. İletişim sürecini etkin hale getirmenin yolları-

nı aramak.
e. İletişim sürecinin olası sonuçları hakkında kes-

tirimlerde bulunmak.

4. Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişim di-
siplinin gelişiminde ilk adımı atmıştır?

a. Evliya Çelebi
b. Ruy Gonzales de Clavijo
c. Ruth Benedict
d. Edward T. Hall
e. Larry A. Samovar

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Kültür insan yapımıdır.
b. Bazı insanlar kültürlü, bazıları kültürsüzdür.
c. Kültür iletişimin ürür, sonucu ve sebebidir.
d. Kültür insan topluluklarını oluşturan temel ya-

pıdır.
e. Kültür doğanın verdikleri dışında, insanların 

yarattığı her şeydir.

6.  Süreç yaklaşımına göre, aşağıdakilerden hangisi 
iletişimin tanımıdır?

a. İletişim soyutlaştırma ve somutlaştırma süreci-
dir.

b. İletişim, duygu ve düşünceleri paylaşma süreci-
dir.

c. İletişim, amaç ve niyetlerin gerçekleştirilme sü-
recidir.

d. İletişim, bir anlamın karşı tarafın zihninde ya-
ratılmasıdır.

e. İletişim, nesnel ve öznel fikirlerin kabul edilme 
sürecidir.

7. Aşağıdakilerden hangisinde iletişim süreciyle ilgili 
evreler doğru sıralanmıştır?

a. gönderen-ileti-kanal-alıcı-kodaçımı
b. gönderen-anlam yükleme-kanal-alıcı
c. gönderen-kanal-ileti-alıcı-algılama
d. gönderen-ileti-kanal-alıcı-algılama
e. gönderen-kodlama-anlam yükleme-ileti

8. Aşağıdakilerden hangisi algılamanın gerçekleşmesi 
için zorunludur?

a. Uyaranların yorumlanabilmesi.
b. Uyaranların alıcının kültürüne uygun olması.
c. Uyaranların bilinçli olarak gönderilmiş olması.
d. Uyaranların yüz yüze iletişim sürecinde alın-

ması.
e. Uyaranların fark edilip zihinsel süreçlere katıl-

ması.

9. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin işlevle-
rinden biri değildir?

a. Enformasyon aktarmak.
b. Sosyal ilişkileri etkilemek.
c. Doğru dil kullanımını geliştirmek.
d. İstenilir davranış değişikliği sağlamak.
e. Zihni ve psikolojik süreçleri etkilemek.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İletişim dinamik bir süreçtir.
b. İletişim sürecinin kuralları kültürce belirlenir.
c. İletişim süreci belirli bağlamlarda gerçekleşir.
d. Toplumsal senaryolar bütün kültürlerde aynıdır.
e. Duygu ve düşünceler semboller aracılığıyla ak-

tarılır.
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Yaşamın İçinden Okuma Parçası

Bir Japon’un Türkiye anıları.
Bir Japon, İstanbul’da geçirdiği bir haftanın sonunda 
fikri sorulduğunda şunları söylüyor:
Türklerin evine gittiğinizde, tanımasalar da sizi buyur 
ediyorlar. Siz oturmadan kimse oturmuyor. Siz sofraya 
geçmeden kimse geçmiyor. En iyi yere sizi oturtuyor-
lar. Siz yemeğe başlamadan kimse başlamıyor. Sofraya 
oturduğunuzda tok olabilme ihtimalini veya perhizde 
olma ihtimalini önemsemeden zorla size her yemekten 
tattırıyorlar. Siz kalkmadan kimse, hatta evin çocuğu 
bile sofradan kalkmıyor. Çay, kahve, meyve, ikram 
bitmiyor. Herkes sizi rahat ettirmek için uğraşıyor. Tv 
kumandasını bile elinize veriyorlar. Sırtınıza, altınıza 
yastık konuyor. Yorgunluktan ölseler bile siz kalkma-
dan kimse gidip yatmıyor. Gitmeye yeltendiğinizde bu 
kez bırakmıyorlar. Yataklarını veriyorlar ve kendileri 
de kanepede veya koltuklarda yatıyorlar.
Sonra...
Evet, işte bundan sonrasını anlamak hatta çözmek im-
kansız; evden çıkıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz aynı 
adamlar 180 derece değişiveriyor. Herkes arabasını 
üstünüze sürüyor. Bir kavşakta filan arabanın burnu-
nu çıkarmazsanız kimse size yol vermiyor. Kornalar, 
küfürler havada uçuşuyor, hatta sen geçeceksin ben 
geçeceğim nedeniyle kavgalar bile gördüm. Şerit de-
ğiştirmek bile mümkün değil. Hele bir de yayaysanız 
yandınız; ışık olmayan bir geçitten mümkünü yok kar-
şıya geçemezsiniz. Ambulans veya itfaiye yol açmaya 
çalışırken kimse umursamıyor, otoyollardaki emniyet 
şeritlerini ambulans ve itfaiye haricinde tüm araçlar 
kullanıyor...
Şimdi düşünüyor ve anlayamıyorum. Evde öyle, araba-
da böyle, bu nasıl oluyor? Bir türlü işi çözemedim.

Kaynak: 
http://www.nevsehir.web.tr/50-forum/ileti27608.html, 
Erişim Tarihi: 30.05.2012.

Bir Davranış Biçimi Olarak Selamlaşma 
İnsanlararası ilişkilerin gelişmesinde selamlaşmanın 
tartışmasız özel bir yeri vardır. İletişim çoğu kez se-
lamla başlar ve yine bir veda selamıyla sona erer. Bu 
nedenle selamlaşmayı iletişimin ön ve son sözü olarak 
değerlendirmek, abartılı bir yaklaşım olmasa gerek. 
Selamlaşmanın kültür içi (intrakulturel) iletişimdeki 
merkezi konumu, kültürlerarası (interkulturel) iletişim 
için de geçerlidir. Her dil ve kültürde o dil ve kültürü 
biçimlendiren değer yargılarının, gelenek ve görenek-
lerin belirlediği standartlaşmış selam şekilleri vardır. 
Bireyler dilin sunduğu alternatif selam türlerinden 
kendilerince uygun gördükleri ve karşısındaki kişi ya 
da kişilerin de uygun göreceğini varsaydıkları birini 
veya birkaçını, iletişim zamanını, mekanını ve ortamı-
nı da dikkate alarak kullanırlar. 
İletişimin gerçekleştiği zaman dilimine bağlı olarak 
söylenilen selamlar olduğu gibi, günün her saatinde, 
zamandan bağımsız olarak kullanılabilen selam ifade-
leri de vardır. Bu, hemen her dil ve kültür için geçerli 
bir durumdur. 
Türkçe’deki “günaydın/iyi sabahlar”, “iyi günler”, “iyi 
akşamlar” ve “iyi geceler” gibi günün vaktine göre 
kullanılan selam türleri, Almanca’da sırasıyla “guten 
Morgen”, “guten Tag”, “guten Abend” ve “gute Nacht” 
sözcükleriyle karşılanır. Türkçe ve Almanca’daki bu 
ifadeler, semantik ve pragmatik açıdan Alman ve 
Avusturya toplumları, ele alacağımız konularla ilgili 
olarak çoğunlukla aynı davranışları sergiledikleri için, 
bundan sonra gerekli olmadığı sürece, sadece “Alman” 
ifadesine yer verilecektir. Kültürlerarası İletişim Açı-
sından Gündelik İletişim Davranışları birebir örtüşü-
yor gibi gözükmesine rağmen, gerek gramer ve sentaks 
açısından, gerekse kullanım özellikleri bakımından 
farklılıklar gösterir. Türkçe’de “günaydın” sözcüğünün 
dışındaki, bireylerin ilk karşılaşma anında ya da ile-
tişime girerken kullandıkları diğer selam ifadelerinin 
tamamı (“iyi günler”, “iyi akşamlar” vs.) veda selamı 
olarak da kullanılmakta, kelimeler, yalın halde (nomi-
nativ) ve çoğul şekliyle söylenilmektedir. Almanca’da 
ise bu gruba giren selam türlerinden vedalaşma anında 
sadece “gute Nacht” (iyi geceler) ifadesi kullanılmak-
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tadır. Almanca’dakilerin Türkçe’den ayrıldığı diğer bir 
nokta da, sözcüklerin tekil olarak (“iyi sabah”, “iyi ak-
şam” vs. şeklinde) ve ismin “i” haliyle (akkusativ) yapı-
landırılmasıdır. 
Türkçe’deki, diğerleri kadar fazla kullanılmayan, 
İngilizce’de “good afternoon” şeklinde ifadesini bulan 
ve sadece öğleyin/öğleden sonraları söylenilen “tünay-
dın” sözcüğünün yanı sıra, daha çok muhafazakar çev-
relerce kullanılan “hayırlı sabahlar”, “hayırlı akşamlar”, 
“hayırlı geceler” şeklindeki selam türleri ve eski kuşa-
ğın kullandığı “sabah-ı/ akşam-ı şerifleriniz hayırlı ol-
sun” biçimindeki ifade kalıplarının da Almanca’da kar-
şılığı yoktur. Zamana bağlı olmaksızın, günün hemen 
her saatinde kullanılan “merhaba” ya da çoğul şekliyle 
söylenilen “merhabalar” ve “selamünaleyküm” şeklin-
deki selamlaşma ifadeleri Almanca’daki, “guten Tag”/
Hallo ve “Grüß Gott” kelimeleriyle eşleştirilmektedir. 
Bu eşlemeye rağmen söz konusu selam biçimlerinin 
kullanımları da farklılıklar göstermektedir. “Merhaba” 
tek bir kişiye, “merhabalar” ise genellikle birden faz-
la kişiye selam verilirken kullanıldıkları halde, “guten 
Tag” ve “Hallo” ifadeleri her iki durumda da kullanı-
labilmektedir. 
Bu selamların ortak özelliği, selam verenin de alanın-
da karşılıklı olarak aynı sözcükleri kullanmalarıdır. 
Türkçe’de kullanılan “selamünaleyküm” ifadesiyle Al-
manca’daki “Grüß Gott”, anlam boyutuyla ve kullanıcı-
ları açısından aynı kategoride değerlendirilebilir, ancak 
kullanım özellikleri açısından farklıdırlar. 
Nitekim “Grüß Gott” ifadesi etkileşim içindeki bütün 
taraflarca karşılıklı olarak söylenilmesine rağmen, 
Türkçe’de selamı ilk veren kişi “selamünaleyküm” der-
ken, selamlanan kişi “aleykümselam” diyerek karşılık 
verir. Türkçe’deki özellikle balıkçıların birbirlerine şans 
dileme anlamında kullandıkları “rasgele!” ifadesi, Al-
manca ve diğer batı dillerinde karşılığı bulunmayan 
Türkçe’ye özgü bir selam türü olarak anılabilir. 

Kaynak: Ayhan Selçuk, “Kültürlerarası İletişim Açı-
sından Gündelik İletişim Davranışları, http://www.
sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Ayhan%20
SEL%C3%87UK/1-17.pdf, S. 2-3, Erişim Tarihi: 
30.05.2012.

1. d Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerarası İletişimin 
Konusu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerarası İletişimin 
Konusu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerarası İletişimin 
Amacı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerarası İletişim Bili-
minin Gelişim Tarihi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise “Kültür” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “İletişim” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “İletişim” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “İletişim” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “İletişimin İşlevleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yanıtınız yanlış ise “İletişim Sürecinin Özellik-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 1
Çağımızda gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişme-
ler, dünya üzerinde yaşayan bütün insan topluluklarını 
birbirine yaklaştırdı ve kültürlerarası karşılaşmalar sık-
laştı. Küreselleşme sonucunda ortaya çıkan bu durum 
kültürlerarası işletişim sorunlarının da sayıca artması-
na ve önemli sonuçlar doğurmasına yol açtı. Bu sorun-
ların çözümü ve farklı kültürlere mensup insanlar ara-
sındaki iletişimi daha etkin hale getirmek için gerekli 
olan bilgileri üretilmeye çalışan kültürlerarası iletişim 
her geçen gün daha önemli bir disiplin haline geldi. 

Sıra Sizde 2
Kültürlerin somut ya da maddi olan bileşenleri kolay 
ve hızlı bir şekilde değişir. İnançların ve değerlerin de-
ğişmesi çok daha uzun süreçler sonunda gerçekleşir. 
Moda, daha çok somut kültür ürünlerindeki değişme-
lerle oluşan bir norm olduğu için modaya uymayanlara 
herhangi bir yaptırım uygulanmaz.

Sıra Sizde 3
Etkin iletişimin temel koşulu iletişim sürecinde gönde-
renin amaçladığı, istediği anlamın alıcıda oluşmasıdır. 

Sıra Sizde 4
Reklamcılar iletişim sürecinin yararcı işlevinden yarar-
lanır.

Sıra Sizde 5
İletişime katılanlar istemli ya da istem dışı olarak bir 
şeyler öğrenir. Öğrenme, bireyi bilişsel olarak değişti-
rir, iletişim davranışlarını etkiler. İletişimin dönüşür-
lük özelliği, eğitim yoluyla bireylerin bilişsel gelişme-
sini sağlar. İletişimin bu özelliği olmasaydı, bireyler 
iletişim sürecine hep aynı noktadan başlar ve süreç 
boyunca birşey öğrenmeden, değişmeden kalırlardı. 

Asker Kartarı. (2006). Farklılıklarla Yaşamak. Kültür-
lerarası İletişim, 2. Basım, Ankara.

Erol Mutlu (1995). İletişim Sözlüğü, Ankara.
Edward T. Hall. (1959). The Silent Language, New 

York. 
Florence Rockwood Kluckhohn ve Fred L. Strodtbeck 

(1961). Variations in Value Orientations, New 
York.

Klaus Roth (1996). “Europaeische Ethnologie und in-
terkulturelle Kommunikation”, Mit der Differenz 
Leben. Europaeische Ethnologie und interkultu-
relle Kommunikation, Ed.. K. Roth, Münster vd., 
11-27.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Toplum ve toplumsal yaşam kavramlarını tanımlayabilecek,
Toplumsal yaşam ile kültür arasındaki ilişkileri açıklayabilecek,
Gündelik yaşamdaki toplumsal senaryolar ve rolleri ayırt edebilecek,
Başka kültürlerle ilgili ön yargı ve kalıp düşüncelerinizin farkına varabilecek,
Gündelik yaşamınızda kültürlerarası durumların varlığının farkına varabilecek
bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Toplum
•	 Toplumsal	Yaşam
•	 Gündelik	Yaşam
•	 Toplumsal	Normlar
•	 Toplumsal	Senaryolar

•	 Etnomerkezcilik
•	 Belirsizlik	ve	Kaygı
•	 Ön	Yargı
•	 Kalıp	Düşünce

İçindekiler







Kültürlerarası İletişim Toplumsal Yaşam,
 Kültür ve İletişim

•	 GİRİŞ
•	 TOPLUM	VE	KÜLTÜR
•	 BİZ	VE	ÖTEKİLER
•	 GÜNDELİK	YAŞAMDA	
•	 KÜLTÜRLERARASILIK

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM



GİRİŞ
Kültürün insan toplulukları tarafından yaratıldığını ve yeni kuşaklara aktarıldığı-
nı birinci bölümde öğrenmiştik. Bu bölümde konuya biraz daha yakından baka-
cağız. Toplum ile kültür arasındaki karmaşık bağlantıyı anlamak için analitik bir 
yol izleyeceğiz. Önce topluluk ile toplum kavramları üzerinde durarak toplumu 
oluşturan yapı taşlarını tanıyacak, toplumsal yaşamın nasıl sürdürüldüğünü ve 
kültür ile toplumsal yaşam arasında nasıl bir ilişki olduğunu irdeleyeceğiz. Sonra 
da toplumsal yaşamda karşılaştığımız insan ve insan gruplarına karşı tutum ve 
davranışlarımızı inceleyeceğiz. Ortaya koyduğumuz veri ve bilgiler ışığında gün-
delik yaşamda kültürlerarasılık konusunu tartışacağız.

TOPLUM VE KÜLTÜR

Topluluk ve Toplum
İnsanlar topluluk halinde yaşayan canlılardandır. Birlikte yaşama davranışı arı-
larda, karıncalarda, aslanlarda ve birçok diğer canlıda gözlenir. Ancak bu canlı 
toplulukları ile insan toplulukları arasında önemli farklar vardır. Bunlardan en 
önemlisi, insan toplulukları kendi içlerindeki davranış kuralları, yaşam standart-
ları açısından zamanla değişir, evrilir ve birbirlerinden farklılaşırlar. Arı topluluk-
ları binlerce yıldan beri aynı yapı ve ilkeler çerçevesinde yaşamlarını sürdürürken 
insan topluluklarının yaşamları değişmiştir. Toplumbilimciler hem insan toplu-
luklarının işleyişini hem de değişmesini incelerler. 

Topluluk ile toplum kavramları sosyal bilimlerde farklı anlamlarda kullanılır. 
Topluluk, belirli amaç için bir araya gelen ve onu oluşturanlar arasındaki bağların 
çok güçlü olmadığı, yaşamını uzlaşmayla belirlenmiş kurallar çerçevesinde sürdü-
ren insan gruplarına verilen addır. Onları bir araya getiren amaç ortadan kalkınca 
topluluk da dağılır. Toplum ise bireylerin kurumsal bağlantılarını ve birbirleriyle 
ilişkilerini, kendi aralarında uzlaşmayla belirledikleri kurallar çerçevesinde yürüt-
tükleri bir birliktir. 

 
Sizce topluluk ile toplum arasındaki farklar nelerdir?

Toplumsal Yaşam, 
Kültür ve İletişim

Topluluk, belirli amaç için 
bir araya gelen ve onu 
oluşturanlar arasındaki 
bağların çok güçlü olmadığı, 
uzlaşmayla belirlenen 
kurallara göre yönetilen, 
amaç ortadan kalkınca 
dağılan insan grubudur. 
Toplum ise bireylerin kurumsal 
bağlantılarını ve birbirleriyle 
ilişkilerini üzerinde uzlaşılmış 
belirli kurallar çerçevesinde 
yürüttükleri bir birliktir.
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Toplulukta kurumlardan söz edilmediği halde toplumlar açısından kurumlar 
çok önemli önem taşır. Söz gelimi aile kurumu toplumu oluşturan en temel ku-
rumdur ve toplum, belirlediği kurallar ve aldığı önlemlerle aile kurumunu koru-
maya çalışır. 

Toplumlar aile kurumunu korumaya çalışır. 
Eğitimin kurumlaşması, toplumun devamı, kültürün yeni nesillere aktarımı ve 

istenilen yönde değişmesi için elzemdir. Hukuk kurumu toplumu oluşturan birey 
ve kurumların uyum içinde bir arada yaşamasını ve olabilecek çatışmalarda taraf-
lar arasında adaletin gerçekleşmesini sağlar. 

Dünya üzerindeki bütün toplumlar, onları oluşturan insanlara, hemen hemen 
aynı kurumlara ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallara sahiptir. Peki 
onları birbirinden ayıran nedir? Bu sorunun yanıtını vermek için birinci bölüm-
de açıkladığımız kültür kavramına dönmemiz gerekir. Kültürün birçok tanımını 
yapmıştık. Kültürü insan gruplarının işleyiş şekli ya da yaşam biçimleri olarak 
tanımlayanlar genellikle toplumsal sistemin işleyişini göz önüne alırlar. Aynı ku-
rumlar farklı toplumlarda farklı şekillerde ya da biçemlerde işler. 

Söz gelimi birçok toplumda “aile” kavramı farklı şekillerde algılanır ve anlam-
landırılır. Batı Avrupa’da “aile” denilince akla “çekirdek aile” gelirken, Doğu Av-
rupa kültürlerinde “aile”, dede, nine, büyükbaba, büyükanne, amca, dayı, hala ve 
teyzeleri de içeren “geniş aile” anlamına gelir. Ülkemizde de farklı altkültürlerde 
ailenin, çekirdek aileden sülaleye kadar uzanan bir anlamı vardır. Aile kurmanın 
kuralları ve izlekleri de toplumdan topluma değişir. Ailelerarası ilişkiler yanında 
aile içi ilişkileri de bu farklılıklara katarsak, aynı kurumların farklı toplumlarda 
nasıl yaşadıklarını daha iyi anlarız. Demek ki toplumlar aynı yapı taşlarına sahip 
olsalar da bu taşlar arasındaki düzen ve işleyiş biçimi açısından farklıdırlar. Biz 
bu düzen ve işleyiş biçimine kültür diyoruz. Her toplum kendi kültürünü yaratır, 
kültür de onun iç işleyişini belirler.

Her toplum kendi kültürünü yaratır, kültür de onun iç işleyişini belirler.

Toplum düzeni demek belirli yapıların belirli bir düzen içinde bulunması anla-
mına gelir. Bütün toplumlarda neyin nerede ve nasıl olması gerektiği ile ilgili ilke 
ve kurallar vardır. Toplumdan topluma değişen bu ilke ve kurallar nedeniyle her 
toplumun düzeni ve işleyişi birbirinden farklıdır. 

Sizce toplumsal yaşamla kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?

Değerler ve Normlar
Toplumların iç işleyişleri arasındaki bu farklılaşmanın çeşitli nedenleri vardır. 
Aynı kurumlara sahip olsalar da bulundukları coğrafi koşullar, geçirdikleri tarihi 
evreler ve yönetim biçimleri toplumların iç işleyişlerini belirleyen ilke ve kuralla-
rı ortaya çıkarır. Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle tarım ya da hayvancılıkla 
geçinen toplumun eğitim kurumu, stratejik konumu nedeniyle yurdunu sürekli 
olarak korumak zorunda olan bir toplumun eğitim kurumundan farklı şekilde 
işler. Her iki toplumun ekonomi kurumu birbirinden farklı ilişkileri geliştirir. 
Üretim araçlarından tüketim alışkanlıklarına kadar, çalışma ve dinlenme zaman-
larının planlanmasından sanat yapıtlarına kadar her şey birbirinden farklı olur. 

Hukuk kurumu toplumu 
oluşturan birey ve kurumların 
uyum içinde bir arada 
yaşamasını ve olabilecek 
çatışmalarda taraflar arasında 
adaletin gerçekleşmesini 
sağlar.

Kurumların farklı 
toplumlardaki biçim ve işleyişi 
farklıdır.

Kültür, toplum düzeni ve 
işleyiş biçimi olarak da 
tanımlanır.
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Toplumlardan biri tarım araçları geliştirirken diğeri savaş araçlarına yönelir. Biri 
çalışma ve dinlenme zamanlarını tarım ve hayvancılıkla ilgili üretim dönemle-
rine ve mevsimlere göre düzenlerken diğeri düşmanlarının saldırı olasılıklarını 
hesaba katarak düzenler. Bütün bunlar iki toplumun önem verdiği alanları, doğru 
bulduğu davranışları ve bunların kurallarını farklılaştırır. Her iki toplumda farklı 
değerler ve farklı toplumsal normlar oluşur. 

Toplumlar, seçeneği olan düşünce, davranış ve durumlardan birini diğerlerine 
tercih ederek kendi değerlerini belirlerler. Değer, diğerlerine göre tercih edilen fikir, 
duygu, davranış ve duruma denir. 

Söz gelimi, her turizm işletmesi turistleri memnun etmek, kazancı artırmak, 
uzun süreli müşteri portföyü oluşturmak ve benzeri seçenekler arasından uygun 
gördüğü birini seçebilir. Bir işletme müşteri memnuniyetini değer olarak seçtiyse 
işletmenin işleyişini buna göre düzenler. Toplumlar da bir değeri benimsedikten 
sonra, toplumsal işleyişi ve bireylerin davranışlarını o değere göre düzenlemek 
için ilke ve kurallar belirlerler. Bu kurallar bütünü norm olarak adlandırılır. Norm, 
bir kültürün tercih ettiği düşünce ya da davranış kurallarına göre belirlenen davra-
nış modelleridir (Kartarı, 2006: 202).

Söz gelimi dürüstlüğün değer olarak kabul edildiği bir toplum ile zenginliğin 
değer olarak kabul edildiği bir toplumun normları birbirinden farklıdır. Birinde 
dürüst olmak normal bir davranıştır. Bir insan zengin ama dürüst değilse toplu-
mun gözünde saygınlığı olmaz. Diğer toplumda ise zenginlik değer olarak kabul 
edildiği için, çok para kazanmak amacıyla dürüstlükten ödün vermek normal bir 
davranış olarak kabul edilir ve dürüstlük uğruna zenginlikten vazgeçen biri say-
gınlık kazanamaz. Görüldüğü gibi değer ile norm arasında doğrudan ilişki vardır. 
Değerler normların oluşmasında başlangıç noktasıdır. 

Sizce değerler ile normlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Değerler zamanla değişir. Gündelik konuşmalarda “yükselen değer”lerden söz 
edildiğini duyarız. 

Kültürel değerler zamanla değişir.

Yükselen değer, toplum tarafından güncel koşullarda tercih edilen düşünce, 
durum ya da davranışlara verilen addır. Belirli dönemlerde belirli düşünce ve 
davranışların toplum tarafından kabul görmesi ve tercih edilmesi anlaşılabilir bir 
durumdur. Kuraklık ve açlığın hüküm sürdüğü bir dönemde dayanışma yanında 
çocuklarını besleyebilmek de yükselen değer olur. Böyle dönemlerde önceki dö-
nemin değerleri tercih edilmezler. 

Bununla birlikte, bazı değerlerin değişmesi çok uzun zaman alır. Zor koşullar-
da bile bu değerler korunur ve kısa dönemli yükselen değerler karşısında gücünü 
birdenbire kaybetmez. Anadolu kültüründe “vatan”, “bayrak”, “namus” kavramları 
altında ifadesini bulan değerler bu türdendir. Bu değerlerin oluşturduğu normlar 
da zamanla değişmekle birlikte, toplum tarihiyle olan bağlantılara da atıfta bulu-
narak asırlar süren ömre sahiptir. 

Unutulmaması gereken konu, toplum içindeki bütün bireylerin toplumsal de-
ğer ve normlara aynı derecede bağlı olmadığıdır. Bunu bir çan eğrisi ile göstere-
biliriz.

Değer, diğerlerine göre tercih 
edilen fikir, duygu, davranış ve 
duruma denir.

Norm, bir kültürün tercih 
ettiği düşünce ya da davranış 
kurallarına göre belirlenen 
davranış modelleridir.

3
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Şekil 2.1’de görülen ve 
değerlerin toplumdaki ye-
rini göstermek amacıyla 
çizilen bu eğri herhangi bir 
veriye dayanmamakta ve 
belirli bir toplumun duru-
munu göstermemektedir. 
Grafikteki Y ekseni insan 
sayısını, X ekseni ise söz ko-
nusu değere bağlılık derece-
sini göstersin. Bu durumda 
A en düşük bağlılığı, D ise 
en yüksek bağlılığı göste-
rir. Çok az sayıda üyenin A 

noktasında olduğu, A’dan B noktasına kadar değerlere bağlığın arttığını ve toplu-
mu oluşturan bireylerin çoğunun B ile C arasında bulunduğunu görüyoruz. C’den 
D’ye doğru giderek sayı azalmaktadır. Eğriye göre, toplum üyelerinin çoğunluğu 
değerlerine bağlıdır. Değerlerine kayıtsız şartsız bağlı olan üyelerin yanında de-
ğerlere çok az bağlı olanlar da vardır. Biz bu derste toplumsal değerlerden, norm-
lardan ve kültürden söz ederken B ile C noktaları arasında kalan “ortalama” gru-
bun değer, norm ve kültür anlayışlarını kastediyoruz. 

Buradan anlaşılacağı gibi, toplumlar kültürel açıdan homojen değildir. Toplumu 
oluşturan bireyler kültürü kendi kişisel, psikolojik ve bilişsel durumları çerçevesin-
de içselleştirirler. Bireylerin içselleştirdikleri kültür onların davranışlarına yansır ve 
başkaları tarafından gözlenebilir hâle gelir. Aynı toplumda ve hatta aynı ailede ye-
tişenler bile kültürü farklı şekilde özümsemeleri, içselleştirmeleri nedeniyle benzer 
durumlarda birbirlerinden farklı davranış gösterebilirler. Kardeşler arasındaki fark-
lılığa hak kazandırmak amacıyla söylenen “Beş parmağın beşi bir olmaz” atasözü 
aynı toplum içindeki kültürel farklılıkları da vurgulamaktadır. Parmakların beşi de 
aynı bilekle aynı kola ve bedene bağlıdır ama birbirlerine benzemezler. 

Normların Çeşitleri
Normlar toplumdaki yaygınlıklarına, içerdikleri yaşam alanlarına, ömürlerine ve 
yaptırım güçlerine göre farklı adlar alırlar. En kısa süre etkili olan ve en az yaptı-
rım gücü bulunandan başlayarak en güçlü yaptırımla toplumun bütününü kapsa-
yan normlara doğru alışkanlık, moda, âdet, görenek, gelenek, örf ve yasa şeklinde 
sıralanabilir.

Alışkanlık en zayıf normdur. İnsanlar alıştıkları şekilde davranmaya eğilimli-
dir. Alışılmış davranışları göstermek toplumsal yaşamda rahat etmenin yolların-
dan biri olduğu için, herhangi bir zarara yol açmıyorsa yaygınlığı artar ve toplum 
tarafından kabul görerek daha güçlü normlara evrilebilir. Alışkanlık haline gelen 
davranışı göstermeyenler için herhangi bir toplumsal yaptırım uygulanmaz. Eğer 
bir alışkanlık toplum tarafından istenilir olmaktan çıkarsa ondan vazgeçilir. Bu 
nedenle alışkanlık kolayca yayılan ve kolayca terk edilen, yaptırımı olmayan en 
zayıf toplumsal norm olarak kabul edilir.

Moda, toplum içinde hızla yayılan ve alışkanlıktan sonra gelen ve ona göre daha 
uzun ömürlü olan normdur. Genellikle toplumsal yaşamın somut/maddi yönle-
rinde görüldüğü için kolaylıkla değişir. Giyimde, konuşma biçeminde, sanatta, mi-
maride ve başka alanların herhangi birinde başlayan bir moda kısa zamanda diğer 

Şekil 2.1

Toplumsal Değerlere 
Bağlılık

Y

A B C D X
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alanlara da geçerek mevcut modayı değiştirebilir. Modanın toplumsal yaptırımı, 
toplumsal tabakalara göre farklı olmakla birlikte, genel olarak çok zayıftır. 

Âdet, genel kabul görmüş iş yapma biçimleri ve davranış örüntülerine verilen 
addır. Toplumda, bazı işler ya da toplumsal ilişkiler, üzerinde uzlaşma sağlan-
mış biçimde ve belirlenmiş davranış kalıpları ile gerçekleştirilir ve bu kalıplaşmış 
yapıya âdet denir. Bir âdetin neden öyle olduğu sorgulanmaz. Âdetleri mantık 
yürütme yoluyla anlamak da pek mümkün değildir. Bu nedenle mantık zinciri 
içinde yeniden bir âdet oluşturulamaz. Belirlenen ya da üzerinde uzlaşma sağlan-
mış olanın dışında davranmak âdet olmadığı için kabul görmez. Âdetlere uygun 
olmayan bu tür davranış ya da iş yapma biçimi toplumsal bir yaptırım olan alay 
konusu olur ve bazen ayıplama ile cezalandırılır. Âdete uymayan ayıplanır. Âdete 
uymak normal kabul edilir. 

Görenek, alışkanlık, moda ve âdetleri içeren geniş kapsamlı bir normdur. Her-
hangi bir toplumsal süreç içinde sıraladığımız normlara uygun davranmayı sağ-
layan bu toplumsal norm, herhangi bir toplumun kültürünü içselleştirmiş birey-
lerin göstermesi gereken davranışlar ve iş yapma biçimleri olarak tanımlanabilir. 

Göreneklere uygun davranmamak toplum tarafından hoş karşılanmaz. Göre-
neğe uymayanlar görgüsüz olmakla suçlanır. Görgüsüzlüğe karşı uygulanan yap-
tırım ayıplamadır. Bazı durumlarda göreneğe uygun davranmayanlar kınanmakla 
kalmaz aynı zamanda yalnız bırakılır, grup dışına atılırlar. Genellikle bir altkültüre 
yeni katılma ve göçmenlik durumlarında ortaya çıkan, kültürel uyum da denilen 
kültürleşme (akültürasyon) süreci boyunca toplumsal normları yeterince öğrene-
memiş olanlar göreneklere uygun davranış göstermekte zorluk çekerler. Dolayısıy-
la da görgüsüzce davrandıkları için kınanırlar. Büyük şehirlere göç, kentten köye 
dönüş ve toplumsal tabakalar arasındaki geçişlerde bu durum söz konusudur. 

Gelenek, yaşamın belirli dönemlerine geçiş aşamalarında uygulanan belirli törensel 
uygulamalar çerçevesinde uyulması gereken bütün normları kapsar. Doğum, evlenme 
ve ölüm gibi yaşamın üç önemli dönüm noktası çevresinde toplanan uygulamalar za-
manla değişmekle birlikte, genel kabul görmüş, uzun ömürlü normlardan oluşur. 

Söz gelimi, ülkemizin her yerinde evlenme geleneği küçük uygulama farklılıkla-
rıyla aynı aşamalara sahiptir. Kız isteme, söz kesme, nişan, kına, nikâh ve düğün aşa-
malarının sırası genel kabul görmüş olanıdır. Kız isteme aşamasında, temiz giysiler 
giymek, süslenmek ve kız evine bir şey götürmek âdettendir. Bazı altkültürlerde çi-
çek, bazılarında tatlı, bazılarında şeker vb. götürülür. Çiçek götürmenin âdet olduğu 
yere tatlı götürmek görgüsüzlük olur. Hiçbir şey götürmemek kabul edilemez. Kız 
istemenin kendine göre törensel bir kısmı vardır. Burada erkek tarafının temsilcisi 
kalıbı belli olan sözleri söylemeli, kız tarafının temsilcisi buna belirli yanıtlardan 
birini vermelidir. Buna aykırı davranmak hoş karşılanmaz. Birbirleriyle her gün 
birkaç kez görüşen komşular arasında gerçekleşen kız istemede bile bu kurallara 
uyulur. Çünkü gelenek böyledir. Görüldüğü gibi gelenekler yaşamın belirli bir ala-
nındaki bütün normları kapsayan normlardır. Geleneğe aykırı davranışlar kınama-
dan başlayıp toplumdan dışlanmaya kadar varan yaptırımlarla önlenmeye çalışılır. 

Örf, gelenekten daha dar kapsamlı yaşam alanlarında uyulması zorunlu norm-
ları içerir. Örfe aykırı davrananlar toplumdan dışlanır, yakınları ile ilişkisini yiti-
rir ve bazı durumlarda fiziki cezalandırmaya maruz kalırlar. Söz gelimi, evlenme 
geleneğinde yer alan söz kesimi aşamasında verilen sözün tutulması örftür. Bu-
nun için ayrıca yazılı bir belgeye gerek yoktur. Toplum tarafından kabul edilen 
bir gerekçe olmadan sözünü tutmayan taraf toplumdan dışlanır. Örfler genellikle 
yasalara kaynaklık ederler. 

Görenek herhangi bir 
toplumun kültürünü 
içselleştirmiş bireylerin 
göstermesi gereken 
davranışlar ve iş yapma 
biçimleridir.
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Yasa, toplumsal normlar içinde kuralları ve yaptırımları belirlenmiş ve yazılı 
olarak kaydedilmiş en güçlü normdur. Yasalar, toplumun bütünü için geçerli olan, 
uygulanmasında bireysel, bölgesel, etnik, kültürel vb. farklılıkların dikkate alın-
madığı, kurumsallaşmış normlardır. 

Kısaca tanıtmaya çalıştığımız bu normlar toplumsal yaşamın belirli bir düzen 
çerçevesinde yürümesini sağlar.

Toplumsal Yaşam
Her toplumun üyeleri, içinde yetiştikleri kültürel ortamın etkisiyle, ailesinden 
çevresinden ve örgün eğitim kuruluşlarından edindikleri bilgi ve becerileri top-
lumun kuralları çerçevesinde kullanarak yaşamlarını sürdürürler. Kendileri gibi 
davranan, benzer durumları kendileri gibi değerlendiren insanlarla bir arada ve 
aynı toplumsal normlar çerçevesinde rahat bir yaşam sürerler. 

Birey ve kurumlar ile onların arasındaki ilişkilerden ibaret olan toplumlar, de-
ğerler üzerine kurulu toplumsal normlar çerçevesinde bir sistem oluştururlar. Bi-
reylerin toplumsal sistem içindeki yaşamını toplumsal yaşam olarak adlandırıyoruz. 

Toplumsal yaşam bireysel yaşamdan farklıdır. Toplumsal yaşamda bireylerin 
davranışları normlar tarafından şekillendirilir ve sınırlandırılır. Toplumsal ta-
bakalar ve sınıflar ile toplumsal statülerine göre belirlenen davranış grupları için 
farklı normlar bulunmaktadır. Dolayısıyla toplumsal yaşamda normlara uygun, 
yani normal davranan kişiler herhangi bir sorunla karşılaşmadan kendi gibi dav-
rananlarla uyum içinde yaşamını sürdürür. Normlara uymayanlar, yani normal 
davranmayanlar ise yukarıda açıklandığı gibi, yaptırımlarla karşılaşır ve normal 
davranmaya zorlanırlar. 

Toplumsal yaşam bireyler ve toplumsal kurumlar arasındaki bağlantıların tümü-
nü içerir ve sonuç olarak da bu bağlantılardan ibarettir. Yani, toplum içinde yaşıyor-
sanız diğer bireylerle, aile kurumuyla, devlet kurumuyla, eğitim kurumuyla, ekonomi 
kurumuyla, hukuk kurumuyla bağlantınız var demektir. Sorumluluk ve görevlerinizi 
de içeren bu bağlantılar yalnız iletişim yoluyla sağlanmaktadır. Yani toplumsal bağlar 
olarak adlandırdığımız etkileşim, iletişim olmadan gerçekleşemez. Dolayısıyla top-
lumsal davranışların hepsini aynı zamanda iletişim davranışı olarak nitelemek müm-
kündür. Aile içinde bireylerin birbirine karşı olan sevgi ve saygı gösterme görevi, 
saygı görmek ve sevilmek hakkı ancak ve yalnız iletişimle gerçekleşebilir. 

Birinci bölümde açıkladığımız, semboller yoluyla gerçekleşen anlam aktarım-
ları toplumsal yaşamın oluşması ve sürmesi için elzemdir.

Normların dışında yaşamı düzenleyen toplumsal senaryolar vardır. Bu senar-
yolar geleneklerce belirlenen durumlarda, bireylerin toplumdaki konumlarına 
göre nasıl davranacakları ve ne söyleyeceklerini belirler. Bireyler sadece senaryo-
da kendileri için biçilmiş rolleri oynar, belirlenmiş replikleri tekrarlar. Çoğunluk-
la bu senaryoların akışı sorgulanmaz, sadece onlara uygun davranılır. Söz gelimi 
eve konuk geldiğinde, ziyaretin başlangıcından sonuna uygulanan senaryonun 
gerekleri yerine getirilir. Her kültürde telefon konuşmasından hasta ziyaretine, 
yoldaki karşılaşmadan iş görüşmesine kadar hemen hemen her sosyal duruma 
ilişkin senaryolar bulunur. Bireyler, toplumsal yaşam içinde bulundukları duru-
ma uygun senaryoda kendilerine düşen rolü oynarlar. Kimin, hangi durumda, 
hangi rolü, nasıl oynayacağını bilmek kültürel yeterlik olarak da adlandırılır. Söz 
gelimi yolda bir arkadaşımızla karşılaştığımızda, içinde bulunulan duruma göre 
ya sadece başımızla selamlaşır ya yanına gidip tokalaşır ya da kucaklaşırız. Bu 
karşılaşmalarda söylenecek sözler de aşağı yukarı belirlidir.

Toplumsal yaşam, bireylerin 
toplumsal sistem içinde, onun 
kurallarına uyarak sürdüğü 
yaşamdır.
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Bireylerin mensup oldukları toplumsal tabakalar ve toplumsal sınıflar ile sahip 
oldukları toplumsal statüler de toplumsal yaşamın belirleyici unsurlarıdır. 

Toplumsal tabaka, toplum içinde benzer ekonomik, siyasal güce sahip olan ve ben-
zer eğitim aşamalarını tamamlamış, bilgi birikimine sahip ve benzer yaşam biçimini 
benimseyen bireylerin oluşturduğu gruplardır. Bu gruplar birbirine göre üst, orta ve 
alt tabaka olarak sıralanır. Bireyler zamanla bir tabakadan diğerine geçebilirler. 

Toplumsal sınıflar, toplumsal tabakaların içinde yer alan, birbirine eğitim, ge-
lir düzeyi, dünya görüşü ve yaşam biçimi açısından çok benzeyen, aynı zamanda 
diğerlerinden farklı olduklarını bilen bireylerin oluşturduğu, görece daha küçük 
grupları ifade eder. 

Aynı toplumsal tabaka ve aynı toplumsal sınıfa mensup bireyler farklı statülere 
sahip olabilir. Toplumsal statü, bireyin toplumsal grup hiyerarşisi içindeki konu-
munu belirtir. 

Görüldüğü gibi, toplumsal yaşam tamamen iletişime, iletişim ise kültüre bağlı-
dır. İletişim olmadan toplumsal yaşamı sürdüremeyiz, kültür olmadan da anlam-
ları aktaramaz, iletişimi gerçekleştiremeyiz. 

BİZ VE ÖTEKİLER
Buraya kadar toplumu sosyolojik anlamıyla ele aldık ve bütün toplumlar için ge-
çerli olan kuramsal bilgileri aktardık. Ancak dünya üzerindeki bütün toplumların 
toplumsal normları, yaşam tarzları ve kültürleri birbirinden farklıdır. Toplumları, 
aynı parçalardan oluşmuş fakat farklı işleyen mekanizmalara benzetebiliriz. Başka 
bir örnek bilgisayarlar olabilir. Günümüzde aynı elektronik devrelerden yapılmış 
farklı işletim sistemlerine sahip, pc ya da mac bilgisayarlar vardır. Bir sistemde ha-
zırlanan belgeyi diğer sistemde açmakta zorluk çeker, açmak için bazen bir aracı 
program kullanırız. Toplumlar da insanlardan ve insanların oluşturduğu kurum-
lardan ibaret olduğu halde ne dilleri ne yemekleri ne de gelenekleri birbirine uyar. 
Bir toplumun bireyleri bu yüzden, kültürel paylaşım derecelerine göre, toplumsal 
yaşam içinde alanlar belirleyerek bu alanın dışında kalanları kendilerinden say-
mazlar. Aileyi ele alalım. Aile bağları ve ortak kültürü onun bireylerini bir arada 
tutar. Komşular bu alanın dışında kalır. Bu durumda biz, aile üyeleri, diğerleri ya 
da ötekiler ise bütün komşulardır. Bir köyü ele alırsak, köy halkının bütün birey-
leri biz kavramının içindedir. Onlar ya da diğerleri ise köy dışında kalan herkestir. 

Sosyal bilimlerde bir gruba mensup olanlar “grup içi” diğerlerine ise “grup dışı” 
terimleri ile ifade edilir. İletişim bilimlerinde ise grup içi olanlar biz, grup dışı olan-
lar ise öteki demektir. Toplumsal yaşam başlığı altında açıklanan ve toplumsal sis-
teme, toplum düzenine uygun bir yaşam sürebilmek için grup içinde olmak, bütün 
toplumsal normları bilmek, ortak kültürü içselleştirmek ve onlara uygun davranış-
lar sergilemek gerekir. Eğer bir birey bu koşullardan bazılarını yerine getiremiyorsa 
toplum onu “yola getirmek” için önlemler alır. 

Eğitim kurumu bireye kültürü aktarmaya çalışır, hukuk kurumu kurallara uy-
masını sağlar, devlet kurumu onun yaşamını sürdürmesine yardım eder vb. An-
cak bir birey, mensup olduğundan başka bir toplumun içine girerse kısa sürede 
içine girdiği toplumsal yaşama uyum sağlaması mümkün olmayabilir. Bu durum-
da grup dışında kalır. Aynı toplumun farklı kültür gruplarına giren bireyler de 
aynı durumla karşılaşır. Farklı kültürlere mensup bireylerin, kendilerininkinden 
başka, kendilerine yabancı olan bir kültür grubunun içinde norm davranışlar gös-
terememeleri doğaldır. Bu davranışların çoğu iletişim davranışı olarak tanımla-
dığımız, anlam aktaran davranışlardandır. Dolayısıyla yabancı bir toplum içinde 
alışılmışın dışında, yanlış anlamalara yol açan davranışlar gösterilebilir.
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Yasemin Şamdereli’nin yönettiği ve 1960’lı yıllarda Almanya’ya giden ilk Türk iş-
çilerinden Hüseyin Yılmaz ve ailesinin karşılaştığı durumları anlatan 2010 yapımı 
“Almanya - Willkommen in Deutschland” adlı filmi izleyebilirsiniz. 

Her kültürün grup hiyerarşisi diğer kültürlerden farklı olduğu gibi, hiyerar-
şi içindeki statülerin de birbiriyle ilişkisi farklıdır. Bu nedenle farklı kültürlerde 
benzer durumlarda hem farklı toplumsal senaryolar uygulanır hem de bireylerin 
statülerine göre farklı roller verilir. Benzer durumlarda farklı davranışlar göste-
ren, grup dışı bir birey ise bu senaryoyu doğru anlamlandıramaz, yanlış anlamalar 
ortaya çıkar.

Yukarıda açıklanan toplumsal tabaka, sınıf ve altkültürler, kendi dışlarında ka-
lanları yabancı ve öteki olarak adlandırır. Biz ve öteki arasındaki kültür farklılık-
ları ve dolayısıyla iletişim davranışlarındaki farklılıklar da yanlış anlamaların te-
mel kaynağıdır. Bunun sonucunda, anlamayan ve anlaşılamayanları yabancı veya 
öteki olarak adlandırmak ve dışlamak hem en kolay yol hem de çözüm olarak 
görülür. Ötekileştirme denilen bu tutum kültürlerarası iletişimin önündeki önemli 
engellerden biridir. 

Ötekileştirme kavramı, olumsuz bir tutumu belirtmektedir. Anlamayana anlat-
mak ya da anlaşılmayanı anlamaya çalışmak çabalarını içermez. Bundan geriye 
doğru gidilerek de öteki kavramına olumsuz bir anlam yüklenilmektedir. Oysa 
herkes için grup dışı olan, doğal olarak, ötekidir. Grubumuza dâhil olmayanlar 
nasıl bizim için öteki ise biz de onlar için ötekiyiz. Bu nedenle öteki olmanın 
olumsuz bir yanı yoktur. Olumsuz olan bireyleri ötekileştirmektir. 

Kalıp Düşünceler, Ön Yargılar
Ötekileştirmenin temelinde onu “anlamamak” yatar. İnsanlık tarihi, anlaşılma-
yanla ilgili olarak ileri sürülmüş fikirlerle doludur. İnsanlar yüzyıllarca dünyanın 
öküzün boynuzunda duran düz bir tepsiye benzediğini ileri sürenlere de, cisim-
lerin salgıladıkları “phlogiston” adlı anlaşılmayan bir madde yüzünden yandıkla-
rını ileri süren Richard Kirwan’a da (1787) inanmıştır. Galileo dünyanın yuvarlak 
olduğunu gösterene, Joseph Priestly oksijeni bulana kadar dayanaktan yoksun bu 
fikirler yaşamaya devam etmiştir. 

Gündelik yaşamda anlaşılmayan birçok durumla karşılaşılır. Onları anlamak 
için bilgi toplamaya çalışılır, sorulur, soruşturulur. Genellikle yabancılarla olan 
karşılaşmalarda, anlamadığımızı çevremizdekilere sorarız. Onlar da kendi bildik-
lerini aktarırlar. “Doğru mu, yanlış mı?” diye sorgulamadan bu bilgilere dayana-
rak durumu anlamlandırırız. Bu yolla sosyalleşme süreci boyunca diğer kültür-
ler, uluslar ve ülkeler hakkında, diğerlerinden ayırt edici olduğu varsayılan temel 
nitelikleriyle ilgili düşünceler edinilir. Edinilen bu düşünceler etkileşim süreçle-
rinde ortaya konur ve yayılarak sorgulanmayan kalıp düşünce haline gelir. Kalıp 
düşünceler, ilgili oldukları ulus, kültür ya da grup hakkında zihnimizde oluşan 
resimden başka bir şey değildir. 

Kalıp düşüncelere sosyal bilimlerde stereotip denir. “Stereotipler, insanları 
birtakım türlere, tiplere bölmeyi ifade eden zihinsel yapıtlardır. Belli özelliklerin 
muayyen insanlarda mevcut sanılmasını ifade eder. Bu özelliklerin her zaman 
gerçeğe ve olumlu kanıtlara dayanmaksızın sadece mevcut bulunması gerektiği 
kanısına dayanır. Bir başka ifade ile kafamızdaki düşünceleri sadeleştiren birta-
kım zihinsel ameliyelerdir. Basmakalıp fikirlerdir” (Tezcan, 1973: 8).

Kalıp düşüncelere sosyal 
bilimlerde stereotip denir. 
Stereotipler insanlar, kültürler 
ve toplumlar hakkındaki 
basmakalıp fikirlerdir.

Ötekileştirme, anlamayanı 
ve anlaşılamayanı dışlamak 
olarak tanımlanır.
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Alman halkbilimci Hermann Bausinger, stereotipleri “değişmelere göreceli 
olarak direnen, sınamalardan kaçan, eleştirisiz genellemeler” olarak tanımlar ve 
stereotipin, bilimsel olmayan düşüncenin bilimsel adı olduğunu yazar (Bausinger, 
1988: 13).

Görüldüğü gibi kalıp düşünceler sınanmamış, deneyime dayanmayan düşün-
celerden ibarettir. Bununla birlikte, stereotipler yargılar gibi mantıklı bir forma 
sahiptir ve basitleştirilip genelleştirilmiştir. Bu şekilde bir insan grubuna belirli 
özellikleri ya da davranışları yakıştırırlar.

Yabancı ülkeler, halklar ve kültürlerle ilgili olarak bireylerin sahip oldukları 
düşünceler ile yabancı kişiler, gruplar, ilişkiler ve nesnelerle ilgili değerlendirmeye 
yönelik tutumları birbirinden ayırmak gerekmektedir. “Bir ulusla ilgili izlenim, bir 
birey o ulusu düşündüğünde, ilk aklına gelen ve söz konusu ulusla ilişkilendirilen 
bütün sıfatları içeren bir fikirdir” (Kartarı, 2006: 213). Kalıp düşüncelerin dışında 
kalan ve bir kültür, grup ya da ulus hakkında bireysel deneyimlere dayalı olarak 
oluşmuş düşünceler ön yargı olarak adlandırılır. 

Ön yargılar, bireyin zihninde mevcut olan kalıp düşüncelerle deneyime dayalı 
duygusal tutumların etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Başka deyişle bir birey, 
herhangi bir grup ya da kültürün üyesiyle, o grup ya da kültürle ilgili zihnindeki 
kalıp düşüncelerden hareket ederek etkileşimde bulunur. Etkileşim sürecinde or-
taya çıkan durumun yarattığı duygusal tepki tutumlarını belirler ve karşı tarafla 
ilgili bir yargıda bulunur. Bu yargı daha sonra aynı grup ya da kültürün başka 
üyeleriyle karşılaşıldığında ön yargı olarak etkileşime katılır. Görüldüğü gibi, ön 
yargılar deneyime dayalı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak kalıp düşünceler ön 
yargıların oluşumunda önemli rol oynarlar. Bu nedenle sınanmamış bilgilerden 
ibaret olan stereotipleri hareket noktası olarak kabul eden ön yargıların da “doğ-
ru” olma olasılığı çok zayıftır.

Ön yargılar, kalıp düşüncelerden farklı olarak, bireyler, gruplar, ilişkiler ve nes-
nelerle ilgili değerlendirici yargılardır (Kartarı, 2006: 216).

Ön yargı, değerlendirmeyle ilgili fikri, kanıyı ve tutumu içeren geniş kapsamlı bir 
kavramdır. Her ön yargıda, bir fikirden yola çıkılarak gerçekleşen bir etkileşim so-
nucunda, bir kanı edinildikten sonra, bir tutum geliştirilmiştir. Kalıp düşüncede 
herhangi bir tutum söz konusu değildir. Söz gelişi, “İngilizler soğuktur” ya da “Al-
manlar dakiktir” kalıp düşüncelerinde herhangi bir tutum belirlenmemiştir. Sa-
dece öyle olduğu düşünülmektedir. Ancak “İstanbul’da yankesicilik yaygındır” ön 
yargısı nedeniyle İstanbul’a gelen turistler para ve değerli eşyalarını ya otellerinde 
kasalarda saklar ya da giysilerinin içindeki çanta ya da ceplerde taşırlar. İki örnek 
arasındaki fark, ön yargının deneyimlere dayalı bir tutum geliştirilmiş olmasıdır. 

“Ön yargılar, insana özgü, bilinmeyene, yeniliğe ve günlük rutini, alışılmış 
düşünce ve davranış biçimlerini bozabilecek olana karşı dikkatli, mesafeli ve gü-
vensiz olma eğilimine dayanmaktadır. Bunun arkasında dışa açılmanın, yeni ve 
farklı olanı kabul etmenin sahip olunanları azaltacağı, ‘iyi’ ve ‘korunan’ normalliği 
bozacağı, istikrarı ve düzeni tehlikeye düşüreceği ve toplumsal değişmeyi şüpheli 
yöne sürükleyeceği korkusu yatmaktadır” (Schöneberg, 1990: 39).

Schöneberg, kültürlerarası karşılaşmalarda, etkileşime giren bireylerin, daha 
sürecin başında karşılarındaki kişi ve kendileriyle ilgili kalıp düşünce ve ön yargı-
lara sahip olduklarını ortaya koymaktadır.

Size göre kültürlerarası bir karşılaşmada iletişim sürecine kalıp düşünce ve ön yar-
gısız başlanabilir mi?

Ön yargı: Bir kültür, grup ya 
da ulus hakkında bireysel 
deneyimlere dayalı olarak 
oluşmuş düşüncelerdir.

Ön yargılar, bireyler, gruplar, 
ilişkiler ve nesnelerle ilgili 
değerlendirici yargılardır.

4
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İnsan iletişiminde ne kalıp düşüncelerden ne de ön yargılardan arınmak 
mümkündür. Başka deyişle kültürlerarası karşılaşmalarda iletişimin başlangıcın-
da tarafların zihninde sadece kalıp düşünce ve ön yargılar vardır. Her kültürle-
rarası iletişim durumu, tarafların diğer taraf hakkında sahip olduğu bu düşünce 
ve yargılar üzerine kurulur. Başlangıçtaki bu düşünceler iletişim süreci üzerinde 
belirleyici rol oynar.

Kalıp düşünceler ve ön yargılardan arınmak mümkün olmadığı gibi gerekli de 
değildir; çünkü kalıp düşünce ve ön yargıların da iletişimde işlevleri vardır. Kalıp 
düşünceler ve ön yargılar gündelik yaşamda edindiğimiz izlenimleri, deneyimleri 
ve karmaşık enformasyonu düzenleyerek kategorileştirir ve birey için bir yönelim 
sistemi oluşturur. Böylece birey için “gerçekliğin işlenmesi” ve içinde bulunulan 
durumun anlaşılması kolaylaşır. İlk kez karşılaşılan yabancı birey, grup ve durum-
lar kalıp düşünceler yardımıyla sınıflandırılır, zihinde bilinenlerle karşılaştırılır ve 
belirli bir yere yerleştirilir. Böylece yaşamın karmaşıklığı azaltılmış ve karşılaşılan 
durumlar anlaşılır hale gelmiş olur. Kalıp düşünce ve ön yargıların bu işlevine 
bilişsel işlev denir.

Kalıp düşünce ve ön yargıların ikinci işlevi ruh sağlığı işlevidir. Kalıp düşünce-
ler ve ön yargılar bireylerin yaşamla baş etmelerine yardım etmektedir. Her birey, 
gündelik yaşamda karşılaştığı karmaşık durumları anlamlandırmak, birbirinden 
farklı kültürlere mensup insan ve gruplarla karşılaştığında, kendi kültürünün ön-
gördüğü davranışları sergilemek için onları sınıflandırmak, değerlendirmek ve 
uygun davranış belirlemek zorundadır. Kalıp düşünceler ve ön yargılar, bireye 
genel kategoriler, değerlendirme ölçütleri ve davranış stratejileri sunarak, yaşamı 
kolaylaştırır ve karmaşık durumlarla baş edilmesini sağlar. Böylece bireyin bunal-
ması önlenmiş, ruh sağlığı korunmuş olur.

Kalıp düşünceler toplumsal uyum ve toplumsal sınırlandırma sistemleri ola-
rak, her toplumun kendini korumasını sağlar. Buna toplumsal işlev diyoruz. Kalıp 
düşünceler ve ön yargılar, her grubun öteki ile olan farklılıklarını, uyumsuzluk-
larını, gerginlik ve çatışmalarını vurgulayıp belirginleştirerek grup üyeleri arasın-
daki bağlılığı artırır ve grup içi uyumu perçinler. Böylece grup içi olanlarla grup 
dışı olanlar arasındaki sınırlar daha belirgin hâle gelir, grup ya da toplum iç tutar-
lılığını artırmış olur.

Bununla birlikte, kalıp düşünce ve ön yargıların oluşumu indirgeme ve genel-
lemelere dayalı olduğu için çoğunlukla gerçekten uzaklaşılır, yanlış yargıya varı-
lıp uygun olmayan tutumlar geliştirilebilir. Bunun sonucunda da iletişim süreci 
olumsuz etkilenir.

Kültürlerarası iletişim disiplini, yukarıda açıklanan kavramları bu açıdan ele 
almakta, ötekini tanımayı teşvik etmek, ötekileştirmenin önüne geçmek, kalıp dü-
şünce ve ön yargıların etkileşim sürecindeki rolü hakkında farkındalık yaratmak 
için bilgi üretmeye çaba harcamaktadır. 

Etnomerkezcilik
Etnomerkezcilik terimi ilk kez Amerikalı sosyolog William Graham Sumner (1840-
1910) tarafından kullanılmıştır. Sumner aynı zamanda dünyanın ilk sosyoloji pro-
fesörü ve Yale Üniversitesi’nde ilk sosyoloji dersini veren bilim insanıdır. Sumner, 
1906 yılında yayımladığı Gelenekler adlı kitabında etnomerkezcilik kavramıyla, 
emperyalistlerin diğer halklara yönelik tutumlarındaki temel gerekçeyi açıklama-
ya çalışmıştır. Etnomerkezcilik terimi, farklı etnik gruplar arasındaki ilişkilerle 
bağlantılı olarak ortaya çıkmasına karşın, günümüzde daha çok farklı kültürlere 

Toplumsal işlev: Kalıp 
düşünceler toplumsal uyum 
ve toplumsal sınırlandırma 
sistemleri olarak, her 
toplumun kendini korumasını 
sağlar.

Bilişsel işlev: Kalıp düşünce 
ve ön yargılar yaşamın 
karmaşıklığını azaltır, 
durumların anlaşılmasını 
sağlar, bireye yönelim sistemi 
oluşturur.

Ruh sağlığı işlevi: Kalıp 
düşünceler ve ön yargılar, 
bireye genel kategoriler, 
değerlendirme ölçütleri ve 
davranış stratejileri sunarak, 
yaşamı kolaylaştırır ve 
karmaşık durumlarla baş 
edilmesini sağlar.
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mensup insanlar arasındaki etkileşim durumlarında taraflardan birinin ya da her 
iki tarafın takındığı tutumları değerlendirmekte kullanılır. Etnomerkezcilik genel 
anlamıyla “bireyin, kendi grubunun izlediği yolun diğerlerinden üstün olduğu ya 
da diğer grupları kendi grubundan aşağı görme düşüncesi” olarak tanımlanır. Te-
rimi, sosyal ve kültür bilimlerindeki güncel kullanılış biçimiyle irdelersek, “etno” 
bireyin kendi grubundan edindiği “kültürel miras”ı, “merkezcilik” ise her şeyin 
merkezinde bulunmayı ifade etmektedir. Etnomerkezcilik, bireyin diğer kültürleri 
kendi kültürel bakış açısından değerlendirmesine yol açar. Birey, kendi kültürünü 
her şeyin merkezinde görür ve diğer kültürlerden üstün sayar (Barger, 2011).

Birinci bölümde, insan iletişiminde kültürün işlevini öğrenmiştik. Buna göre, 
iletişim sürecinde, anlam aktarmak amacıyla ileti oluştururken kendi kültürel 
kodlarımızı kullanır, algıladığımız iletilerin kodaçımını da yine kendi kültürümü-
ze göre gerçekleştiririz. Dolayısıyla dünyayı kendi kültürümüzün penceresinden 
algılar ve anlamlandırırız. Bu nedenle etnomerkezci olmamak mümkün değildir. 
“Açık fikirli” ya da “hoşgörülü” olduğunu ileri sürenler bile, dünyayı kendi kül-
türlerinin öngördüğü bakış açısıyla anlamlandırılırlar. Bir bireye ancak yabancı 
gruplara mensup insanlarla arasında mesafe koyduğu, onlardan uzaklaştığı ve 
daha aşağı değerde gördüğü zaman etnomerkezci denir. “Biz ve Öteki” başlığı al-
tında açıklandığı gibi, öteki olarak gördüğümüz kişi ve gruplarla ilgili bilgi eksikli-
ği söz konusudur. Bilmediğimizi, tanımadığımızı ötekileştiririz. Etnomerkezcilik 
de ötekileştirmenin temel gerekçelerinden biridir. Bu çerçevede tanımlarsak, et-
nomerkezcilik sınırlı bilgi ve deneyime dayalı olarak başkalarının kültürü hakkında 
yanlış varsayımlarda bulunmaktır (Barger, 2011). Birey, öteki hakkında varsayım-
larda bulunurken etnomerkezcilik yaptığının farkında değildir ve ötekinin neden 
anlamadığını anlamamaktadır. Başka deyişle birey farkına varmadan, bilinç dışı 
bir şekilde, diğer grupları kendi grubunun bakış açısından değerlendirmekte ve 
bu değerlendirmede kendi normlarını standart olarak kabul etme eğilimi göster-
mektedir (Samovar/Porter 1976: 10). 

Etnomerkezciliğin iki temel dayanağı vardır. “Birincisi her bireyin kendi kül-
türünü “doğal” kabul etmesi, ikincisi ise etnomerkezciliğin, diğer halklar, uluslar 
ve kültürlerden üstünlük bilinci ile bağlantılı olmasıdır” (Kartarı 2006: 208-209). 
“Toplum ve Kültür” başlığı altında öğrendiğimiz toplumsal normlar, toplumsal ya-
şamdaki kuralları içerir ve o kurallar çerçevesinde davranmak “normal” karşılanır. 
Dolayısıyla kültürümüzün öngördüğü kural, tutum, davranış, inanç ve düşünceler 
normal, bunun dışında kalanlar ise garip, tuhaf, acayip veya yabancı sıfatlarıyla be-
timlenir. Bize garip gelenler kültürümüzde olmayan ya da farklı biçimde olanlardır. 

Etnomerkezciliğin ikinci dayanağı, farklılık söz konusu olduğunda, kendi kül-
türündekini üstün kabul etmek, diğerini düşük değerli ya da değersiz görmektir. 
Kendi kültürünü normal, diğerlerini anormal, kendi kültürünü değerli, diğerleri-
ni değersiz gören bireyler, farklı kültürlerin üyelerine karşı tutum geliştirirler. Bu 
yabancılık, garipseme ve tuhaf bulma durumu, diğer kültürler ve onların üyeleri-
ne karşı olumsuz tutum takınmamıza yol açar. 

Genellikle öteki ile arasında mesafe koymak şeklinde ifade edilen bu tutumlar 
üç şekilde gerçekleşir. Birincisinde birey, kendi kültürel ölçütlerine göre, yabancı ile 
arasına, onunla ilgilenmediğini, ona önem vermediğini gösteren bir mesafe bırakır. 
Bu mesafeye ilgisizlik mesafesi diyoruz. İkincisinde yabancıyla etkileşimde bulun-
mamak için aralarına daha büyük bir iletişim mesafesi koyar. Bu mesafe sakınma 
mesafesi olarak adlandırılır. Son olarak, yabancıyla aralarına, düşmanlık duygula-
rını gösterecek derecede mesafe koyar. Bu mesafeye ise aşağılama mesafesi denir. 
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Etnomerkezci tutumlar kültürlerarası iletişimi olumsuz etkileyen olumsuz tu-
tumların en önemli kaynaklarından biridir. Yukarıda da belirtildiği gibi, etno-
merkezcilikten kurtulmak mümkün değildir. Ancak, dünyayı bizimkinden farklı 
gözle görmeyi sağlayan başka kültürlerin varlığının farkında olmak etnomerkezci 
tutumlar takınılmasını ve davranışlar geliştirilmesini engelleyebilir. 

Belirsizlik ve Kaygı
Her ne kadar çağdaş dünyada farklı kültürlerden insanlarla karşılaşmak gündelik 
yaşamın bir parçası haline gelmiş olsa da birçok insan için farklı kültürlerin üye-
leri ile karşılaşmak, onlarla etkileşimde bulunmak alıştıkları bir durum değildir. 
Yabancıyla iletişim durumlarının başlangıcında önemli rol oynayan etmenlerden 
ikisi belirsizlik ve kaygıdır. 

Belirsizlik, bilinmeyen, neye nasıl tepki vereceği kestirilemeyen yabancıyla 
iletişime nereden başlayacağını bilememek duygusunu ifade eder. Birey ne ken-
disinin ne de karşısındakinin nasıl davranacağını bilemediği zaman bu duyguya 
kapılır. Belirsizlik bilişsel bir sürecin sonucudur. Birey içinde bulunduğu durumu 
hızla değerlendirir ve bilgi eksikliğinden doğan belirsizlikle karşılaşır. Kaygı ise bu 
süreçte olabileceklerden duyulan rahatsızlığı, gerginlik ve endişe duygusunu ifade 
eder. Kaygı, bilişsel değil, duygusal bir tepkidir. Kısaca, “karşıdakinin davranışını 
tahmin edememek belirsizliğe neden olurken, kaygı, doğabilecek olumsuz sonuç-
larla ilgili duyguları içerir. 

Kültürlerarası karşılaşmalarda, etkileşime giren tarafların genel olarak yaban-
cılarla, özel olarak da o andaki tarafla ilgili bilgisi belirsizlik ve kaygının derecesini 
belirleyen temel etkendir. Başlangıçta yüksek belirsizlik, iletişim süreci boyun-
ca, tarafların birbirleri hakkında bilgi edinmelerine koşut olarak azalır. Ancak bu 
her zaman geçerli değildir. Eğer taraflardan biri ya da her ikisi, karşı tarafın hiç 
beklemediği bir davranış sergiler ve tutum takınırsa belirsizlik ve kaygı artabilir. 
Genel olarak, farklı kültürlerden bireyler arasında yakın ilişkiler geliştirildiğinde 
belirsizlik ve kaygının azalacağı varsayılır. 

GÜNDELİK YAŞAMDA KÜLTÜRLERARASILIK
Yaşadığımız yüzyıl, ekonomik ve siyasal hareketlilik ve iletişim teknolojilerindeki 
değişmelere koşut olarak, toplumlar arasındaki sınırları neredeyse kaldırmış ve 
dünyanın farklı yerlerindeki kültürler arasında ilişkiler kurulmasına olanak sağ-
lamıştır. Bu olanaklar başlangıçta toplumların yalnız belirli tabaka ve sınıfları için 
erişilebilir olsa da günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmı evrensel ileti-
şim ağına katılabilmektedir. 

Gündelik yaşam, bireyin, onun edimlerinin, tutum, etkileşim ve iletişim bi-
çimlerinin doğrudan yaşandığı dünyadır. Bu nedenle 1980’li yıllardan beri insan 
ve toplumbilimleri alanlarında çalışan bilim insanları arasında kültürel ve top-
lumsal olgularını gündelik yaşam çerçevesi içinde araştırma eğilimi artmaktadır 
(Herlyn, 1996).

Gündelik yaşam, bireyin toplumsal yaşam içinde diğerleriyle paylaştığı yaşam 
kesitini ifade eder. Mensubu olduğu toplumsal kesime, kültüre ve mesleğe bağlı 
olarak aynı toplumun üyeleri farklı gündelik yaşamlar sürdürürler. 

Gündelik yaşam terimi bir toplumun üyelerinin gündelik yaşamlarının ortak 
noktalarını ve ortak davranış örüntüleri ile gündelik rutinlerin ortalamasını ifade 
eder. Bu ortalamayı göz önünde tutarak bir toplumun gündelik yaşamından söz 
etmek mümkün olabilir.

Gündelik yaşam, bireyin 
toplumsal yaşam içinde 
diğerleriyle paylaştığı yaşam 
kesitidir.
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Birey, yukarıda tanımladığımız gündelik yaşamında, mensubu olduğu top-
lumsal tabaka ve sınıf ve kurumlar yanında, günlük etkinlikleri nedeniyle başka 
kurum, tabaka, sınıf ve kültürlerle de temas kurar. Söz gelimi, ticaretle uğraşan 
bir birey farklı toplum, ulus ve ülkelerden insanlarla etkileşimde bulunmak du-
rumundadır. Öğretmen, farklı tabaka ve sınıflardan, bazı durumlarda farklı ül-
kelerden gelmiş öğrencilerine müfredattaki bilgileri öğretmek için çaba harcar. 
Ev kadını, alışveriş yaparken farklı lehçe ve dillerde konuşan, farklı kültür veya 
altkültürlere mensup insanlarla iletişim kurar.

Gündelik yaşamda kültürlerarasılık durumu yalnız yüz yüze karşılaşmalarda 
ortaya çıkmaz. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasının sonucu 
olarak farklı ülkelerde, farklı kültürel kodlarla üretilmiş medya içerikleri dünya-
nın her yerinde tüketilmektedir. Kitaplar, gazete ve dergiler, ulusötesi televizyon 
yayınları, televizyon film ve dizileri, sinema filmleri, video ve bilgisayar oyunları, 
müzik ürünleri, sınır aşan medya içerikleri arasında sayılabilir. 

Başka kültürel ortamlarda üretilip farklı kültür gruplarına sunulan mal ve hiz-
metler de gündelik yaşamın kültürlerarasılık derecesini değiştiren etkenlerdir. 
Her kültürün temel insan gereksinmelerini kendi kaynakları ve yöntemleri ile 
karşıladığını ve ortaya çıkan ürünlerin kültüre özgü olduğunu birinci bölümde 
belirtmiştik. Ancak, küreselleşmenin sonuçlarından biri de özgün kültür ürünle-
rinin diğer kültürlere sunulmasıdır. Örtünme, barınma, beslenme, oyun vb. temel 
insan gereksinmelerinin büyük kısmı artık özgün kültürel yaratılarla karşılan-
mamaktadır. Söz gelimi, giyimde modaya uyma eğilimi, bir toplumsal normun 
kısa zamanda, başka kültürlerin etkisiyle nasıl değiştiğini göstermesi bakımından 
önemlidir. Aynı şekilde ev eşyaları, dekorasyon ve mimaride farklı kültürlerin et-
kilerini yadsıyamayız. Yiyeceklerdeki kültürel etkileşim de önemli sonuçlar do-
ğurmaktadır. Belirli yiyecek ve içecek türlerinin kısa zamanda dünya üzerinde 
yaygınlaşması yanında, dünyanın farklı yerlerinden ithal edilen yiyecek madde-
leri yerel kültürlerin öğün sofralarını bile değiştirmektedir (bkz. Doğan, 2005).

İletişim sürecini açıklarken, iletişimin mutlaka istemli olmasının gerekmedi-
ğini belirtmiştik. Birey, algıladığı her şeyden anlam çıkarabilir. Karşılaştığı bir ya-
bancı, izlediği bir film, gördüğü bir resim ya da satın aldığı bir ürünün ambalajı 
bireyde anlam yaratır. Her birey, yabancı bir ürünün paketi ve üzerindeki resim ve 
yazılar kadar o ürünün tadı ya da işleyiş biçiminden de anlam çıkarır. 

Televizyon karşısındaki çocuk farklı kültürlerin adlarını taşıyan çizgi film kah-
ramanlarının o kültürler içinde geçen maceralarını heyecanla izler. Yabancı dilde 
şarkılarda, başka kültürlerde olup bitenlerin hikâyesini dinleriz aslında. Bütün bu 
durumlar, gündelik yaşamımızdaki kültürlerarası deneyimlerimizden başka bir 
şey değildir.

Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasınlar, bütün insanlar gündelik yaşamlarının 
bir kısmında kültürlerarası durumlarla karşılaşmakta ve bu durumlarda farklı 
kültürlerin mensupları ve ürünleri aracılığıyla söz konusu kültürle etkileşimde 
bulunmaktadırlar. 

Sizce gündelik günümüzde, gündelik yaşamda kültürlerarasılık durumuyla karşı-
laşmamak mümkün müdür? 5
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Gündelik yaşamın kültürlerarası yönü, çağdaş yaşamın getirdiği olanaklara 
koşut olarak genişlemektedir. Bundan birkaç yüzyıl önce ancak meraklı gezgin-
lerin geldiği ülkemiz bugün yılda yirmi beş milyondan fazla turisti ağırlıyor. Tu-
rizm sektöründe çalışanların yaşamında kültürlerarasılık diğer sektörlerle kıyas-
lanamayacak kadar önemlidir. Lefebvre’e göre, iş yeri “evin her yanında”dır ve iş/
çalışma ailenin gündelik yaşamından ayrılmaz (Lefebvre, 1958: 29). Turizm sek-
töründe çalışanların gündelik yaşamı bu nedenle kültürlerarasılık açısından diğer 
sektörlere bakarak daha yoğun ve çeşitlidir. 

Burada temel sorun, kültürlerarası iletişim eğitimi almamış, kültürlerarası ile-
tişim yeterliğine sahip olmayan bireylerin gündelik yaşamlarında kültürlerarası 
durumlarla nasıl baş edebileceklerini bilememeleridir. Çünkü insanlar, ister ken-
di toplumu içinden, ister farklı toplumlardan olsun, bağlantı kurduğu bireyler-
le iletişiminde, iletileri kodlamak ve algıladığı iletileri açmak için kendi kültürel 
kodlarından yararlanır. Oysa her iletinin gönderenin kültür kodlarına göre dü-
zenlendiğini ve uygun olmayan bir kodaçımının niyetlenenden başka anlamların 
yaratılmasına, dolayısıyla da yanlış anlamalara neden olacağını biliyoruz. 
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Özet
Toplum ve toplumsal yaşam kavramlarını 
tanımlamak.
 Toplum, bireylerin kurumsal bağlantılarını ve 
birbirleriyle ilişkilerini üzerinde uzlaşılmış be-
lirli kurallar çerçevesinde yürüttükleri bir birlik-
tir. Toplumsal yaşam, bireysel yaşamdan farklı-
dır. Toplumsal yaşamda bireylerin davranışları 
normlar tarafından şekillendirilir ve sınırlandırı-
lır. Toplumsal yaşam, bireylerin toplumsal sistem 
içinde, onun kurallarına uyarak sürdüğü yaşam-
dır. Toplumsal tabakalar ve sınıflar ile toplumsal 
statülere göre belirlenen davranışlar için farklı 
normlar bulunmaktadır. Dolayısıyla toplumsal 
yaşamda normlara uygun, yani normal davranan 
kişiler herhangi bir sorunla karşılaşmadan kendi 
gibi davrananlarla uyum içinde yaşamını sürdü-
rür. Normlara uymayanlar, yani normal davran-
mayanlar ise yukarıda açıklandığı gibi, yaptırım-
larla karşılaşır ve normal davranmaya zorlanırlar. 

Toplumsal yaşam ile kültür arasındaki ilişkileri 
açıklamak.
 Dünya üzerindeki bütün toplumlar, onları oluş-
turan insanlara, hemen hemen aynı kurumlara 
ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ku-
rallara sahiptir. Bu kurallar toplumdan topluma 
değişir. Her toplum kendi toplumsal normlarını 
geliştirir ve uygular. İşte bu normların içerikleri 
ve uygulama biçemleri onların kültürünün ana 
hatlarını ortaya koyar. Kültür ise toplumsal ya-
şamın yapı taşları olan birey, grup ve kurumlar 
arasındaki bağlantıların işleyiş biçim ve biçemini 
belirleyerek toplumsal yaşamı düzenler. Kültür, 
toplumsal yaşamın işletim sistemi rolünü oynar.

Gündelik yaşamdaki toplumsal senaryolar ve 
rolleri ayırt etmek.
 Bireyler gündelik yaşamlarında çeşitli durumlar-
la karşılaşırlar. Her kültürün belirli durumlar için 
geliştirdiği ve toplum tarafından uygulanan top-
lumsal senaryoları vardır. Her toplumsal senaryo, 
bir durumda bireylerin rollerini, davranış örün-
tülerini ve vereceği iletileri içerir. Bireyler de her 
durum için nasıl davranacakları konusunda karar 
vermek yerine hazır senaryolardaki rollerini oy-
narlar ve karşılaştıkları duruma uygun senaryo-
daki rollerini oynayıp gerekli davranışları sergile-
diklerinde herhangi bir sorunla karşılaşmazlar. 

Başka kültürlerle ilgili ön yargı ve kalıp 
düşüncelerinizin farkına varmak.
 İnsan iletişimi hiçbir zaman sıfır noktasından 
başlamaz. Her insan etkileşim sürecine karşıda-
ki hakkında daha önceden edindiği kalıp düşün-
celer ve bazen de ön yargılarla başlar. Bu nedenle 
kültürlerarası karşılaşmalarda karşıdaki bireyin 
mensup olduğu grup, ulus, ülke ve kültürü hak-
kındaki kalıp düşüncelerimiz iletişime başlangıç 
noktamızı oluşturur. Kalıp düşünce ve ön yargı-
lardan tamamen kurtulmak mümkün değildir. 
Kalıp düşünce ve ön yargıların varlığının farkın-
da olmak ve onların iletişim sürecindeki etkisini 
bilmek kültürlerarası iletişim açısından yaşam-
sal önem taşır.

Gündelik yaşamınızda kültürlerarası durumların 
varlığının farkında olmak.
 Yaşadığımız yüzyıl, ekonomik ve siyasal hare-
ketlilik ve iletişim teknolojilerindeki değişme-
lere koşut olarak, toplumlar arasındaki sınırları 
neredeyse kaldırmış ve dünyanın farklı yerle-
rindeki kültürler arasında ilişkiler kurulmasına 
olanak sağlamıştır. Bu olanaklar başlangıçta top-
lumların yalnız belirli tabaka ve sınıfları için eri-
şilebilir olsa da günümüzde dünya nüfusunun 
önemli bir kısmı evrensel iletişim ağına katıla-
bilmektedir. Gündelik yaşamda kültürlerarasılık 
durumu yalnız yüz yüze karşılaşmalarda ortaya 
çıkmaz. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve 
yaygınlaşması ile farklı ülkelerde, farklı kültürel 
kodlarla üretilmiş medya içerikleri dünyanın 
her yerinde tüketilmektedir. Kitaplar, gazete ve 
dergiler, ulusötesi televizyon yayınları, televiz-
yon film ve dizileri, sinema filmleri, video ve 
bilgisayar oyunları, müzik ürünleri, sınır aşan 
medya içerikleri arasında sayılabilir. 

1

2

3

4

5



Kültürlerarası İletişim42

Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi toplulukla toplumun or-
tak özelliklerinden biridir?

a. Bir arada bulunma amacı ortadan kalkınca da-
ğılır. 

b. Sadece insanları değil kurumları da barındırır.
c. İç işleyişini sağlayan kuralları vardır.
d. Kendisini oluşturanlar arasında çok yönlü ve 

güçlü bağlar vardır.
e. Kural ve davranış örüntüleri uzlaşma ile belirlenir.

2. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumu diğerlerinden 
ayırır?

a. Toplumsal kurumlara sahip olması 
b. Toplumsal normlarının farklı olması.
c. Toplumsal yaşamı düzenleyen normlara sahip 

olması.
d. Toplum üyeleri arasında sağlam bağlantılar bu-

lunması.
e. Toplum kurallarına uymayanlara yaptırımlar 

uygulaması.

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumla kültür arasında-
ki ilişkiyi en açık şekilde açıklar?

a. Toplum üyeleri istediklerinde kültürü değişti-
rirler.

b. Toplumsal yaşamda yasalar kültürden daha et-
kilidir.

c. Kültür toplumu yöneten kurallardan ibaret bir 
bütündür.

d. Kültür ve toplum arasındaki ilişkiyi normlar ve 
yasalar belirler.

e. Kültür toplum tarafından yaratılmıştır ve toplu-
mun iç işleyişini belirler.

4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değeri en doğru 
şekilde ifade etmektedir?

a. Toplumsal değer, toplumsal normların belirle-
diği tercih edilen tutumlardır.

b. Toplumsal normların zamanla yerleşmesi sonu-
cunda değerler ortaya çıkar.

c. Her toplumsal değer diğerlerine göre daha güç-
lü olan bir norma karşılık gelir.

d. Toplumsal değer diğerlerine göre tercih edilen 
fikir, duygu, davranış ve durumdur.

e. Toplumsal değerleri değiştirmeden korumak 
bir kültürün yaşaması için şarttır.

5. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal normların işlev-
lerinden biridir?

a. Toplum üyeleri arasında eşitliği sağlamak.
b. Toplumun üyelerinde davranış modeli sunmak.
c. Toplum üyelerinin yanlış davranışlarını yargı-

lamak.
d. Toplum üyelerinin yabancılarla iletişimini düzen-

lemek.
e. Toplum üyelerinin kültürlerarası iletişim yeter-

liğini artırmak.

6. Aşağıdakilerden hangisinde toplumsal normlar 
yaptırım güçlerine göre zayıftan güçlüye doğru sıralan-
mıştır?

a. Alışkanlık-moda-gelenek-görenek-örf-adet-yasa
b. Alışkanlık-adet-moda-gelenek-görenek-örf-yasa
c. Alışkanlık-görenek-moda-örf-adet-gelenek-yasa
d. Alışkanlık-moda-adet-görenek-gelenek-örf-yasa
e. Alışkanlık-örf-moda-adet-gelenek-görenek-yasa

7. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal senaryoların iş-
levlerinden biri değildir?

a. Toplumsal yaşamın kurlarını belirleyerek yay-
gınlaşmasını sağlamak.

b. Toplumsal yaşamda bireye düşen rolleri ve o 
rollerin gereğini göstermek.

c. Toplumsal yaşamda sık karşılaşan durumlarda 
insanlara yönelim sağlamak.

d. Toplumsal yaşamda bireylerin kültüre uygun 
davranış göstermesini sağlamak.

e. Toplumsal yaşamda bireylere hangi durumda 
ne yapmaları gerektiğini göstermek.

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi biz ve öteki kavram-
larını açıklamaktadır?

a. Bazı insanlar öteki, bazı insanlar biz olarak do-
ğar.

b. Toplumsal yaşamda grup içi olmayanlar öteki 
olarak nitelenir.

c. Aynı bölgede veya yakın yerlerde yaşayanlar 
biz, uzaktakiler ötekidir.

d. Yabancı bir toplumun kültürünü bilmek, bireyi 
öteki olmaktan kurtarır.

e. Farklı zamanlarda yaşamış ve birbiriyle tanış-
mamış insanlar birbirleri için ötekidir.
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Yaşamın İçinden

9. Aşağıdakilerden hangisi kalıp düşünce ve ön yargı-
ların toplumsal işlevi değildir?

a. Grup içi uyumu perçinlemek.
b. Grup üyeleri arasında bağlılığı artırmak.
c. Bireyin durumu anlamasını kolaylaştırmak.
d. Grup ya da toplumun iç tutarlılığını artırmak.
e. Grubun diğerleriyle olan sınırlarını belirginleş-

tirmek.

10. Aşağıdakilerden hangisi gündelik yaşamda karşıla-
şılan kültürlerarası bir durum değildir?

a. Televizyonda yabancı film izlemek. 
b. Tolstoy’un bir romanını okumak.
c. Turistlere hizmet vermek.
d. Evde yabancı dil çalışmak.
e. Günlük tutmak.

KÜLTÜRLERARASI KARPUZ
Kaldığım çevirmenlerevindeki odanın kapısı öğleye 
doğru çalındı. Yan odada konaklayan İtalyan Lino göz-
leri parlayarak iki saat sonra karpuz yiyeceğimizi, bu 
büyük buluşma için mutfakta hazır olmamı söyledi. 
- Karpuz mu? dedim, heyecanını yadırgayarak ama 
kalbi kırılmasın diye yüzümde sahte bir sırıtışla, orada 
olacağımı belirttim. Tek tek bütün odaları dolaşıp müj-
deli haberi verdi Lino. Şıkırtılı sesi koridorda yankılan-
dı. Çevirmenlerevini karpuz heyecanı sardı.
Vakit gelince, bir İtalyan, bir Rus, bir Norveçli, bir Ma-
car, bir Hollandalı ve bir Türk, ortada koca bir karpuz, 
çokuluslu fıkraların yeni aktörleri olarak toplandık. Fık-
ra, karpuzun arkasında fotoğraflarımızın çekilmesiyle 
başladı, bunu video çekimleri izledi. Karpuz duruyor, 
etrafındakiler ona övgüler düzerek poz veriyordu.
İtalyan hepimize birer dilim servis yaptı.
İlk uzanan tabii ki bendim, “Türk ataklığı” diye gülüş-
tü masadakiler. El alışkanlığıyla karpuzu kabuğundan 
ayırıp, dilimledim ve tabağıma aldım.
Hollandalı, tabağına konan karpuzu, kabuğundan 
ayırmadan, didikleyerek yiyordu.
Rus, karpuzu kalın kabuğuyla lokum büyüklüğünde 
parçalara ayırıp eliyle daldı.
Macar, karpuzu küçük küçük dilimledi, dilimleri son-
radan karpuzdan sıyırdı ve benim gibi çatalla yedi.
Norveçli ise hiç karpuz yemediğini belirttikten sonra 
devam etti: “100 gr. dilimlenmiş karpuzun besin de-
ğerleri şöyle sıralanabilir: 26 kalori; 0,5 gr. protein; 0,3 
gr. lif; 0 kolesterol; 10 mgr. fosfor; 7 mgr. kalsiyum; 8,5 
mgr. demir; 320 mgr. potasyum: 590 IU A vitamini ve 
180 mgr. C vitamini”.

Kaynak: Sevgi Can Yağcı
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “Topluluk ve Toplum” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Topluluk ve 

Toplum”konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yanıtınız yanlış ise “Toplum ve Kültür” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
4. d Yanıtınız yanlış ise “Değerler ve Normlar” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Değerler ve Normlar” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Değerler ve Normlar” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Yaşam” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
8. b Yanıtınız yanlış ise “Biz ve Öteki” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
9. e Yanıtınız yanlış ise “Kalıp Düşünce ve Ön Yar-

gılar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yanıtınız yanlış ise “Gündelik Yaşamda Kültür-

lerarasılık” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Topluluk, belirli amaç için bir araya gelen ve onu oluş-
turanlar arasındaki bağların çok güçlü olmadığı, amaç 
ortadan kalkınca dağılan insan grubudur. 
Toplum ise bireylerin kurumsal bağlantılarını ve bir-
birleriyle ilişkilerini üzerinde uzlaşılmış belirli kurallar 
çerçevesinde yürüttükleri bir birliktir.

Sıra Sizde 2 
Dünya üzerindeki bütün toplumlar, onları oluşturan 
insanlara, hemen hemen aynı kurumlara ve bunlar ara-
sındaki ilişkileri düzenleyen kurallara sahiptir. Onları 
birbirinden ayıran, bu bireyler ve kurumlar arasında-
ki bağlantının ve etkileşimin biçimidir. Kültür, insan 
gruplarının işleyiş şekli ya da yaşam biçimi olarak da 
tanımlanmaktadır. Kültür, toplumsal yaşamın düzen-
leme sistemidir. 

Sıra Sizde 3 
Toplumlar, seçeneği olan düşünce, davranış ve durum-
lardan birini diğerlerine tercih ederek kendi değerleri-
ni belirlerler. Değer, diğerlerine göre tercih edilen fikir, 
duygu, davranış ve duruma denir. Bir değer benimsen-
dikten sonra, toplumsal işleyişi ve bireylerin davranış-
larını o değere göre düzenlemek için ilke ve kurallar 
belirlenir. Bu kurallar bütününe toplumsal norm denir. 
Norm, bir kültürün tercih ettiği düşünce ya da davra-
nış kurallarına göre belirlenen davranış modelleridir. 
Dolayısıyla değerler normların çıkış noktasıdır. 

Sıra Sizde 4 
Kültürlerarası ilk karşılaşmalarda, iletişim sürecinin 
başlangıcında, tarafların zihninde sadece kalıp düşün-
ce ve ön yargılar vardır. Başka deyişle her kültürlerarası 
iletişim durumu, tarafların diğer taraf hakkında sahip 
olduğu bu düşünce ve yargılar üzerine kurulur. Baş-
langıçtaki bu düşünceler iletişim süreci üzerinde be-
lirleyici rol oynar. Kalıp düşünceler ve ön yargılardan 
arınmak mümkün olmadığı gibi gerekli de değildir. 
Çünkü kalıp düşünce ve ön yargıların da iletişimde iş-
levleri vardır. Kalıp düşünceler ve ön yargılar gündelik 
yaşamda edindiğimiz izlenimleri, deneyimleri ve kar-
maşık enformasyonu düzenleyerek kategorileştirir ve 
birey için bir yönelim sistemi oluşturur. Böylece birey 
için “gerçekliğin işlenmesi” ve içinde bulunulan duru-
mun anlaşılması kolaylaşır.

Sıra Sizde 5 
Bütün insanlar, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 
ve genel anlamıyla küreselleşme nedeniyle dünyanın 
neresinde yaşarsa yaşasınlar, gündelik yaşamlarının bir 
kısmında kültürlerarası durumlarla karşılaşmakta ve 
bu durumlarda farklı kültürlerin mensupları ve ürün-
leri aracılığıyla, söz konusu kültürle etkileşimde bu-
lunmaktadırlar. Hemen hemen hiçbir toplumun diğer 
toplumlardan yalıtılmış bir yaşam sürdüremeyeceği 
düşünüldüğünde, çağdaş toplumların gündelik yaşam-
larında kültürlerarasılık durumlarıyla karşılaşmamak 
mümkün değildir.



2. Ünite - Toplumsal Yaşam, Kültür ve İletişim 45

Yararlanılan Kaynaklar
Hülya Doğan. (2005). Küreselleşme Sürecinde Kültürel 

Değişim ve Medya İlişkisi: Ankara’da Corn Flakes 
Tüketimi Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Ankara.

U. Herlyn. (1996). Einleitung, H.P. Bahrdt, ed., Grund-
formen sozialer Situationen. Eine kleine Gram-
matik des Alltagslebens, München: C. H. Beck.

Lefebvre, H. (1958). Work and Leisure in Everyday 
Life. Critique of Everyday Life, Bd. 1: 29-42.

Ken Barger. (2011). Ethnocentrism. http://www.iu-
pui. edu/~anthkb/ethnocen.htm. Erişim tarihi: 
23.04.2012.

Larry A. Samovar ve Richard E. Porter. (1991). Com-
munication Between Cultures, Belmont.



3
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İnsanların ortak etkinliklerini tanımlayabilecek, 
Zaman, mekân algısı ve kullanımı açısından kültürel farkları açıklayabilecek,
Bağlamla anlam arasındaki bağlantıyı ifade edebilecek,
Kültürel boyut kavramını açıklayabilecek,
Kültürleri ayırt etmek için yararlanılan boyutları sıralayabilecek 
bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Anahtar Kavramlar
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•	 Kültürel	Boyut
•	 Değer	Yönelimi
•	 İletişim	Ağı
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•	 GİRİŞ
•	 ENFORMASYON	SİSTEMLERİ	KURAMI
•	 KÜLTÜREL	BOYUTLAR	KURAMI

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM



GİRİŞ
Bundan önceki bölümlerde birey, toplum, kültür ve iletişim kavramları arasındaki 
ilişkileri tartışarak gündelik yaşamda kültürün davranışlarımız üzerinde nasıl bir 
etkisi olduğunu açıklamaya çalışmıştık. İletişim sürecinde anlamları aktarmamı-
zı sağlayan davranışlara da iletişim davranışı adını verdiğimizi belirtmiştik. Aynı 
kültürün üyeleri arasındaki iletişim durumlarında anlamın nasıl aktarıldığını 
görmüş, kültürlerarası iletişim sürecini bir şema üzerinde incelemiştik.

Bu bölümde kültürlerarası iletişimi, kültürler arasındaki farklılıkların kaynak-
larına inerek anlamaya çalışacağız. Temel sorumuz “kültürler nasıl farklılaşıyor?” 
olacak. Birbirine yakın coğrafi konumlara sahip insan topluluklarının bile nasıl 
birbirinden farklı kültürlere sahip olduğunu açıklamaya çalışan kuramlardan ba-
zılarını inceleyecek ve kültürlerarası iletişim durumları anlayabilmek için bu ku-
ramlardan nasıl yararlanacağımızı göreceğiz.

Kültürlerarası iletişim durumu dediğimiz, farklı kültürlere mensup bireylerin 
karşılaşmaları durumda iletişimin nasıl gerçekleştiğini açıklamak üzere çok sayı-
da kuram geliştirilmiştir. Bunlardan ilki Edward T. Hall tarafından ortaya konu-
lan Enformasyon Sistemleri Kuramı’dır. Daha sonra geliştirilen kuramlar arasında 
en çok ilgi gören ve iletişim bilimleri dışında da oldukça yaygın kullanılan kuram, 
Geert Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Kuramı’dır.

ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURAMI
Daha önceki çalışmalarımda Enformasyon Sistemleri Kuramı olarak adlandırdı-
ğım bu kuram, kültürün sözsüz bileşenlerini açıklamaya ve iletişim üzerindeki 
etkilerini ortaya koymak amacıyla geliştirilmiştir. Amerikalı antropolog Edward 
Twitchell Hall (1914-2009) “primary message systems” (birincil bildirim sistem-
leri) olarak adlandırdığı insan etkinliklerinin bütün insanlarda ortak olduğunu 
ileri sürmüştür. 

Bu etkinlikleri de etkileşim, toplumsal yaşam, geçimini sağlama, iki cinsiyetlilik, 
mekânı kullanma, zamanı kullanma, öğrenme, oynama, savunma ve maddeden 
yararlanma olarak sınıflandırmıştır (Hall 1973: 38). Hall’e göre, insanlar bu temel 
etkinlikler nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlarını farklı şekillerde karşılamakta, so-
nuçta da farklı kültürel birikimlere sahip olmaktadır.

Kültürlerarası İletişim 
Kuramları

İletişim davranışı, 
iletişim sürecinde anlamları 
aktarmamızı sağlayan 
davranışladır. 

Enformasyon Sistemleri 
Kuramı kültürün sözsüz 
bileşenlerini açıklamaya ve 
iletişim üzerindeki etkilerini 
ortaya koymak amacıyla 
geliştirilmiştir.
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Ortak İnsan Etkinlikleri
Bu etkinlikleri kısaca irdeleyerek, Enformasyon Sistemleri Kuramı’nın kültürel 
farklılıkların ortaya çıkışına nasıl bir açıklama getirdiğini görelim:

Etkileşim
Hall, bütün canlıların uyarılma yeteneğine sahip olduğunu belirtir. Uyarılma, can-
lının çevresi ile etkileşiminin birinci koşuludur. Her canlı, evrimleşme derecesine 
göre farklı karmaşıklıkta uyarıları algılar ve yanıt verir. İleri aşamalardaki canlılar 
için uyaranlar, diğerlerinden farklıdır. Söz gelişi havanın nemi, rüzgâr ya da güneş 
ışığı bitkiler açısından önemli uyaranlardır. Aynı uyaranları insanlar da algılar. Ses 
ve renkler hayvanların büyük bölümü tarafından algılanabilen uyaranlardır. Ancak 
söz ve semboller yalnız insan için uyaran niteliği taşırlar. Benzer uyaranları algıla-
yabilen canlılar arasında bir etkileşimden söz edilebilir. Uyarana verilen tepki kar-
şıdaki tarafından algılandığı durumlarda etkileşim gerçekleşmiş demektir. Hall’ün 
birinci etkinlik sistemi olarak kabul ettiği etkileşim, diğer etkinliklerin gerçekleşme-
si için ön koşuldur. Etkileşim olmadan hiçbir etkinliğin gerçekleşmesi mümkün de-
ğildir. Toplumsal yaşamdan mekânı kullanmaya, geçimini sağlamadan savunmaya 
kadar bürün etkinlik türleri etkileşim olmadan gerçekleştirilemez.

 
Etkileşim, diğer etkinliklerin gerçekleşmesi için ön koşuldur.

Etkileşim kültürün oluşumunun da ön koşuludur. Birinci bölümde öğrendi-
ğimiz gibi, kültür çevremizle olan etkileşim sonucunda gerçekleşen soyutlaştır-
malar ve soyut fikir ve düşüncelerin uygulanmasıyla ortaya konulan somutlaş-
tırmalar olarak tanımlanmıştı. Etkileşim olmadan kültürün oluşması mümkün 
değildir. Ancak etkileşim sistemi her insan topluluğunda farklı şekilde işler. Etki-
leşim süreçleri geliştirilen kültüre göre şekillenir. Bireyler arasındaki etkileşimin 
süresinden, süreç içinde bireylerin birbirlerine göre konumuna kadar her şey kül-
tür tarafından belirlenir. Bu yüzden, etkileşim kültürün merkezinde yer alır ve her 
kültürün etkileşim tarzı da diğerlerinden farklıdır.

Toplumsal Yaşam
İkinci bölümde açıklandığı gibi, insanların ortak etkinliklerinden biridir. Bütün 
insanlar topluluklar halinde yaşarlar ancak diğer canlılardan daha karmaşık ve 
kurumsallaşmış bir toplumsal yaşam sürerler. Toplumsal yaşamın kuralları, ku-
rumları ve davranışları belirleyen normlar kültürden kültüre değişir. Toplumsal 
yaşam, bireylerin nerede, nasıl davranacaklarını, toplumsal senaryolardaki rol-
leri de içeren geniş bir kavramdır. Bu nedenle toplumsal yaşam bütün insanlar 
için ortak bir etkinlik olmakla birlikte, kültürden kültüre farklılık gösterir. Farklı 
kültürlere mensup bireyler tanımadıkları kültürlerde toplumsal yaşama ayak uy-
durmakta güçlük çekerler. Toplumsal yaşama ayak uydurmak, uygun iletişim dav-
ranışları göstermek anlamına gelir. İçinde bulunulan kültürün kural ve normları 
çerçevesinde davranmak, “normal” ve “uygun” davranış olarak adlandırılır.

Farklı kültürlere mensup bireyler tanımadıkları kültürlerde toplumsal yaşama ayak 
uydurmakta zorlanırlar.

Bir grubun toplumsal yaşamını inceleyerek, o grubun yaşayan kültürü hak-
kında bilgi edinilebilir. İletişim etnografları ve kültürlerarası iletişim araştırması 
yapanlar, alan araştırmalarını toplumsal yaşamın içinde gerçekleştirirler.

Etkileşim süreçleri geliştirilen 
kültüre göre şekillenir.
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Geçinme
Geçinme, ortak insan etkinliklerinden biridir. Bütün insanlar, yaşamlarını devam 
ettirebilmek için beslenmek zorundadır. Diğer canlılar gibi, insanlar da ilk önce 
beslenme gereksinmelerini karşılamayı öğrenirler. Daha sonra hayatta kalabilme-
nin koşullarını yerine getirme çabaları gelir. Örtünme ve barınma bunlar arasında 
önemli yer tutar. Bu temel gereksinmelerin karşılanması için çeşitli etkinliklerde 
bulunulur. Bu etkinliklerin tümü geçinme etkinlikleri adı altında toplanır. Her 
toplum, bulunduğu coğrafi koşullar, sahip olduğu mali ve teknolojik olanaklara 
göre geçinme etkinliklerini şekillendirir. Günümüzde ekonomi olarak adlandırı-
lan bu etkinlikler bütünü kültürden kültüre farklılaşır. Ekonomik etkinlikler her 
ne kadar küreselleşme ile birlikte dünya ölçeğinde benzeşmeye başlasa da ekono-
minin benzer alanlarında, benzer teknolojiler ve mali olanaklarla farklı sonuçlar 
alınmasının altında yatan temel neden kültürel farklılıklardır. Söz gelişi, Avrupa 
Birliği içinde, genel olarak Batı Kültürü’nün üyeleri olarak kabul edilen toplumlar, 
aynı para birimi ve ekonomik sistemlere sahip oldukları halde farklı ekonomik 
sonuçlar almaktadır. Kültürlerarası farklılıkların farkına geç varılması nedeniyle 
ortaya çıkan büyük ekonomik kayıplar bütün dünyayı etkileyen krizlere neden 
olmuş ve milyonlarca insanın zarar görmesine yol açmıştır. Her kültürün geçin-
me etkinliği, o kültürün oluşumundan başlayarak, geçirdiği değişme evreleri ve 
koşulları tarafından şekillenir. 

Böylece kültürler arasında farklılıklar ortaya çıkar ve geçinme etkinlikleri, kül-
türün özgün biçimini almasına katkıda bulunarak iletişim davranışlarını belirler.

İki Cinsiyetlilik
İki cinsiyetlilik insanlar arasındaki biyolojik farklılıkların toplumsal yaşamdaki 
yansıması olan etkinlik sistemidir. Hall, insanın üremesinde ana ve babadan ge-
len kromozomların farklı genetik birleşimlerde olmasının, değişen çevreye uyum 
sağlama açısından büyük önem taşıdığını belirtir. İnsan hücresinde sınırsız sayı-
da gen birleşimi gerçekleşebilir. İnsanın iki ayrı cinsiyette olması, yeni doğan her 
çocuğa farklı bir genetik yapıya sahip olma şansı vermektedir. Bütün kültürlerde 
de bu iki cinsiyetle ilgili soyutlaştırmalar ve somutlaştırmalar yapılmakta, sonuçta 
biyolojik özelliklerin kültürel sonuçları iletişim davranışlarımızı belirlemektedir. 
Erkek ve kadınlar için kültür tarafından “uygun” görülen davranış örüntüleri kü-
çük yaşlardan itibaren çocuklara öğretilir. 

Hangi cinsin, hangi bağlamda, nasıl davranacağı toplumsal senaryolar yoluyla 
ezberletilir. Daha sonra benzer bağlamda, benzer davranışlar gösterilerek “uygun-
luk” sağlanmış olur. 

Kültürün insanları cinsiyetlerine göre ayırmasına neden olan ve biyolojik 
temeli bulunmayan bütün kural ve normları kapsayan uygulamaları toplumsal 
cinsiyet kavramı altında incelenir. Toplumun cinsiyete atfettiği bu uygulamalar, 
çoğu durumda belirli bir cinsiyetin, özellikle kadınların, toplumsal yaşamda er-
keklerden daha dezavantajlı durumda kalmalarına yol açmaktadır. Günümüzde 
cinsel tercihleri nedeniyle biyolojik temelli cinsiyet tanımlamaları dışında kalan 
insanlar da toplumsal cinsiyet kavramı çerçevesinde, dezavantajlı gruplar arasın-
da sayılmaktadır.

Her kültürde toplumsal cinsiyet algılaması diğerlerinden farklıdır ve bu farklı-
lık iletişim davranışlarında açık bir şekilde gözlenir. 

Bazı kültürlerde erkeklerin duygularını gizlemeleri beklenirken, bazı kültür-
lerde duygularını gizlemek “soğukluk”, “katı yüreklilik” ve “acımasızlık” gibi sı-

Her kültürün geçinme 
etkinliği, o kültürün 
oluşumundan başlayarak, 
geçirdiği değişme evreleri ve 
koşulları tarafından şekillenir.

Erkek ve kadınlar için kültür 
tarafından “uygun” 
görülen davranış örüntüleri 
küçük yaşlardan itibaren 
çocuklara öğretilir.

Toplumsal cinsiyet 
algılamasındaki farklılıklar 
iletişim davranışlarında 
gözlenir.
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fatlarla nitelenir. Cinsiyet farkına dayalı davranışlar konuşma dilinde de kendini 
gösterir. Kadın ve erkekler aynı dili konuşsalar da farklı jargonlar kullanırlar. Ko-
nuşma biçemleri, jest ve mimikler de birbirinden farklıdır.

Mekânı Kullanma
Mekânı kullanma bütün canlılarda ortak olan bir özelliktir. Her canlının uzam-
sal bir egemenlik sınırı vardır. Canlı, bu sınırlar içinde geçimini sağlar, kendini 
emniyette hisseder ve başkalarından en az etkilenecek şekilde yaşar. Evrimleşme 
sürecinin başlangıç evrelerindeki canlılar için bu mekânın fiziksel önemi daha 
büyüktür. Ancak canlının karmaşıklığı arttıkça mekânın diğer özellikleri önem 
kazanır. İnsan, en karmaşık canlı varlık olarak mekânı diğer canlılardan daha 
farklı algılar ve kullanır. 

İnsan ile doğal çevre arasındaki ilk fiziksel sınır cilttir. Bundan sonra soyut sınır-
lar gelir. Bu sınırlar gözle görünmeyen sınırlardır. Birey merkezde olmak üzere, içe-
riden dışarıya doğru halkalar halinde genişleyen bu sınırların belirlediği mekânlar 
sırasıyla; kişisel mekân ve egemenlik mekânıdır. Kişisel ve egemenlik mekânları bi-
reyden bireye farklılık göstermekle birlikte, kültür tarafından belirlenirler. 

Kişisel mekân, bireyin kendinden başka hiç kimsenin girmesine izin vermediği 
mekândır. Annesi, babası, kardeşleri, eşi ve çocuklarının bile bu mekâna girmesi 
bireyi rahatsız eder. Bazı kültürlerde bu mekân bireyin bedeni çevresindeki birkaç 
santimetrelik sınırla belirlenir, bazı kültürlerde ise 50-60 santimetreyi bulabilir. 

Örneğin, Anadolu’da öğrenciler okul bahçesinde kollarını birbirlerinin om-
zuna atarak konuşabilir, yürüyebilir, karşılaştıklarında birbirlerine sarılıp öpebi-
lirler. Bundan rahatsız olanların sayısı azdır. Aynı davranışı İngiliz okul bahçe-
lerinde görmek mümkün değildir; çünkü sınıf arkadaşı da olsa, bir başkasının 
kişisel mekânına girecek kadar yaklaşması bir İngiliz çocuğunu rahatsız eder. Ki-
şisel mekânı geniş olan kültürlerin üyeleri kendilerine dokunulmasından rahatsız 
olurlar. Kişisel mekânın dar olduğu kültürlerde ise dokunma samimiyetin ifadesi 
olarak kabul edilir. Hall’e göre, kişisel mekân Batı kültürlerinde Doğu kültürlerine 
göre daha geniştir. Bu nedenle genel olarak bireyler arasındaki yakınlığı arala-
rındaki fiziksel mesafeye göre değerlendirmek doğru değildir. Söz gelişi, Alman 
kültüründe kişisel mesafe Türklerden fazladır. Ancak Türklerin kişisel mekânı da 
Araplarınkinden geniştir.

Egemenlik mekânının genişliği de kültürden kültüre değişir. Toplumsal hi-
yerarşi ve bireylerin toplum içindeki yerleri egemenlik mekânlarının genişliği-
ni belirleyen önemli etkenlerdir. Bir toplumda hiyerarşi piramidi ne kadar yük-
sek ve dikse, piramidin tepe noktasına yakın düzeylerdeki bireylerin egemenlik 
mekânları o kadar geniş olur. Batı toplumlarında hiyerarşi piramidi daha yayvan-
dır. Bu nedenle toplumda bireyler arasındaki güç farklılığı azdır. Dolayısıyla da 
bireylerin egemenlik mekânları birbirine yakındır. 

Egemenlik mekânları açısından bakıldığında Doğu ve Batı kültürleri arasında 
genel bir farklılıktan söz etmek mümkün değildir. Söz gelişi, Alman kültüründe 
hiyerarşi piramidi Türk kültüründekine benzer. İkisinde de piramit dik ve yük-
sek, yani bireyler arasındaki toplumsal güç farkı büyüktür. Bu nedenle yukarı-
daki bireylerin egemenlik mekânı aşağıdakilere göre çok geniştir. Bu fark en açık 
şekilde yöneticilerin makam odalarında görülür. Egemenlik mekânlarının geniş 
olduğu kültürlerde yöneticilerin düzeyleri makam odalarının büyüklüğü ile doğ-
ru orantılıdır. Makam yükseldikçe makam odası büyür, diğerlerinden farklı yer-
de konumlandırılır ve ulaşılması zorlaşır. Oysa Amerikan şirketlerinin çoğunda 
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yöneticiler çalışanlarıyla aynı mekânları paylaşır ya da odaları ulaşılması göreceli 
olarak daha kolay yerlere konumlandırılır. Mekân bu nedenlerle kültürel kod ola-
rak anlam yaratılmasında önemli rol oynar. Kültürlerarası karşılaşmalara katılan 
taraflar da karşı tarafın mekânı kullanımını kendi kültürel kodlarına göre anlam-
landırır. Burada sözü edilen mekânın görünür sınırları olması gerekmez.

Zamanı Kullanma 
Zaman kavramı insan yaşamı açısından çok önemlidir. Biyolojik yapımız ne-
deniyle, kalp atışlarımızdan nefes alışımıza kadar birçok istemsiz davranışımız 
belirli zaman aralıklarında gerçekleşir. Bu aralıkların değişmesi, söz gelimi, kalp 
atışlarımızın ritminin yükselmesi ya da düşmesi yaşamımızın sona ermesine bile 
neden olabilir. Gece ve gündüz, mevsimler ve ayın hareketleri de insan yaşamını 
etkileyen ve zamana bağlı doğal ortamımızın ayrılmaz parçalarıdır. Doğanın be-
lirlediği zamanlamaya doğal zaman adı verilir. 

Doğal zaman insan yaşamının şekillenmesinde belirleyici rol oynar. İlk Çağlar-
da insan etkinlikleri doğal zaman dilimlerine göre belirlenirdi. Gece uyunur, gün-
düz çalışılır, baharda ekin ekilir, yazın hasat yapılırdı... Ancak kültürel birikim-
lerin artmasıyla insan etkinliklerinin doğal zamana göre belirlendiği dönemler 
geride kaldı. Aydınlatmayı gerçekleştiren insan geceyi çalışma zamanına, seraları 
kurarak kışı ekin ekme zamanına kattı. İş saatlerini, yemek öğünlerini ve din-
lenme zamanlarını kendi kurduğu düzene göre belirledi. Böylece doğal zamanın 
dışında bir de kültürel zaman ortaya çıktı. Kültürce şekillendirilmiş zaman, çağdaş 
yaşamın temel düzenleme sistemi olarak insan etkileşimini de şekillendirdi. 

Her toplumun yaşam koşulları ve etkinlik alanlarına göre oluşmuş bir kültürel 
zaman sistemi vardır. Bireyler etkileşim sürecinde zaman sistemlerini istem dışı 
olarak kullanır. Bu bakımdan, kültürlerarası iletişimde karşılaşan kültürlerin za-
man sistemlerini bilmek büyük önem taşır. 

Sizce kültürel zamanı doğal zamandan ayıran temel nitelik nedir?

Edward T. Hall’e göre, kültürler zamanı kullanma açısından iki gruba ayrılır. 
Bunlardan birincisi “monochronic” (monokronik) kültürler, diğeri ise “polyhcro-
nic” (polikronik) kültürlerdir (Hall ve Hall 1983: 17).

Monokronik kültürlerin üyeleri zamanı dilimlere ayırarak her dilimi belirli bir 
amaç için kullanırlar. Bu zaman dilimleri içinde tek bir etkinliğe yoğunlaşırlar. 
Bunun için de her bir etkinliğin ne kadar sürede tamamlanabileceğini hesaplar ve 
belirledikleri sürede etkinliği tamamlarlar. Bu tür kültürlerde etkinliklerin plan-
lanması, sınıflandırılması ve genel olarak hesaplama büyük önem taşır. 

Bir işe başlanmadan önce etkinliğin her aşaması titizlikle incelenir, evrelere ay-
rılır, her evrede gerçekleştirilecek etkinlikler tanımlanır ve etkinliğe başlandığında 
ne zaman ne yapılacağı belli olur. Planlama aşamasında geçen zaman kaybedilmiş 
sayılmaz. Planlamada temel amaç zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesidir. An-
cak planlamada hata yapıldığında ya da beklenmedik durumlar ortaya çıktığında 
monokronik kültürlerin üyeleri zor durumda kalırlar. Ne yapacaklarını bilemez, 
beklenmedik durumu anlamaya ve yeni duruma uygun plan değişikliği yapmaya 
çalışırlar. Zaman ve kaynak kaybı büyük, plan hatalarının bedeli ağır olur. 

Monokronik kültürlerin üyelerinde göre, zaman, geçmişten gelip geleceğe uza-
nan bir doğru ile ifade edilebilir, harcanabilir, tasarruf edilebilir ve kaybolabilir. 
Bu kültürlerde zaman, yaşamın düzenlenmesinde ve önceliklerin belirlenmesin-
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de temel sınıflandırma sistemi olarak kullanılır çünkü zaman kimseyi beklemez, 
akıp gider, her şey ona göre düzenlenmelidir.

Polikronik kültürlerin üyeleri için insanlar arasındaki etkileşimin kendisi za-
mandan daha önemlidir. Bu kültürlerde zaman bir nokta olarak algılanır ve bu 
nedenle de kolay anlaşılan bir kavram değildir. 

Yani zaman geçip gitmez, biri giderse diğeri gelir, bitip tükenmez, biriktiri-
lemez, tasarruf edilemez, harcanmaz, satın alınmaz. Bu nedenle birçok etkinlik 
eşzamanlı olarak devam eder. Planlamanın pek bir değeri yoktur çünkü planlara 
uyma alışkanlığı yoktur. Hep araya başka etkinlikler girer, insan etkileşimi öncelik 
taşır ve planın önüne geçer. Uygulanamayan planlar yeni planları gözden düşürür. 
Öncelikler, değişen koşullar nedeniyle sürekli olarak değişir. Bu yüzden de hesap-
lama yapılamaz. Planlama yerine, hızlı kararlar alınır, etkinliğe hemen başlanır. 
Etkinlikle ilgili birçok bilgi süreç içinde edinilir ve duruma ayak uydurulur. Başka 
deyişle “kervan yolda dizilir”. Bu yüzden polikronik kültürlerin üyelerinin bek-
lenmedik durumlara uyum sağlama becerisi gelişir. Bu kültürlerde detaylı plan 
yapma ve ince hesaplama eksikliği, kaynak ve zaman israfına yol açar ve iş kalitesi 
sağlamak zorlaşır.

Öğrenme 
Öğrenme, bireyin çevreye uyumu için gerekli olan bilgileri edinme sürecini ifade 
eden ortak insan etkinliklerinden biridir. Öğrenme, insanın doğumundan ölü-
müne kadar devam eden temel insani etkinliklerden biridir. Ancak bu temel et-
kinlik kültürden kültüre farklı yol, yöntem ve sürelerde gerçekleşir. Bazı kültür-
lerde bilgiler belleğe dayalı olarak ve ezber yoluyla aktarılırken, bazı kültürlerde 
öğrenme için bilgiye ulaşmanın yolları gösterilir. Bazı kültürlerin üyeleri görsel, 
bazı kültürlerin üyeleri ise sözel bilgileri öğrenmeye daha yatkındır. Bazı kültür-
lerde görerek öğrenme yaygınken bazılarında yaparak öğrenmeye önem verilir. 

Söz gelişi Kuzey Amerika kültürlerinde “yapmak” öğrenmenin başlıca yolu 
olarak görülür. Bunun sonucu olarak da uygulamalı bilimler daha çok bu kültür-
lerde ilgi görmüş ve gelişmiştir. Oysa Orta Avrupa kültürleri daha çok sözel öğ-
renmeye yatkındır. Bunun sonucu olarak da felsefe bu kültürlerde gelişme olanağı 
bulmuştur. Kültürün büyük kısmı öğrenilmiş davranışlardan ibarettir.

 
Kültürün büyük kısmı öğrenilmiş davranışlardan ibarettir.

Nasıl öğreneceğimizi de kendi kültürümüz içinde öğrendiğimiz için, kültürümü-
ze uygun olmayan yöntemlerle bir şeyi öğrenmemiz mümkün olmaz. Kültür farklı-
lıkları nedeniyle bir ülkede başarılı olmuş öğretim yöntemlerinin, kültürel nitelikleri 
farklı olan başka ülkelerde uygulanması bu yüzden olumlu sonuçlar doğurmaz. 

Öğrenme sistemini bilmeden bir kültürün üyeleri ile etkin iletişim de kurula-
maz; çünkü her birey enformasyonu kendi kültürel öğrenme kalıpları içinde algılar, 
anlamlandırır ve içselleştirir. İçselleştirmeyi de içeren bu süreç öğrenme süreci ola-
rak adlandırılır. İletişim, öğrenme sürecinin temelini oluşturur. Öğrenme ise iletişi-
min ayrılmaz parçasıdır. Kültürlerarası karşılaşmalarda etkin bir iletişim gerçekleş-
tirmek için karşı tarafın öğrenme sistemini tanımak bu nedenle büyük önem taşır. 

Eğer birey görsel algılamanın ve öğrenmenin yeğlendiği bir kültüre mensupsa 
ona sözle anlatamadığınız birçok konuyu basit şemalar, grafikler, resim ve fotoğ-
raflarla anlatabilir ya da söz konusu nesneyi göstererek istediğiniz sonuca ulaşa-
bilirsiniz. Söze dayalı öğrenmeye yatkın bir kültürün üyesine her şeyi sözcüklerle, 
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terim ve kavramlarla, ayrıntılarıyla ifade etmediğiniz sürece, sunacağınız görsel 
iletilerin etkisi çok az olacaktır. 

Söze dayalı öğrenme, yazılı metinleri de kapsar. Bir de sözel (şifahi) öğren-
me türü vardır. Yazılı metin okuma yerine sadece sesle ifade edilen iletileri tercih 
edenler bu türe girer. Söz gelişi bir Alman turiste iyi hazırlanmış bir tanıtım ki-
tapçığı vererek ona tesisisiniz hakkında yeterli bilgi sunmuş olursunuz. Kitapçığı 
okur, anlaşılmayan ya da eksik kalan noktaları sorar öğrenir. Ancak bir yerli turist, 
kitapçığa şöyle bir bakar, sizin sözle anlatmanızı, tesisi de gözleriyle görmek ister. 
Bu farklı davranışların nedeni turistlerin iki ayrı kültürlere mensup olmasıdır.

Sizce kültürle öğrenme arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Oyun
Edward T. Hall’ün kuramına göre, oyun insanların ortak enformasyon sistemle-
rinden biridir. Başlangıçta sadece çocukluk dönemine özgü ve zamanla ortadan 
kalkan bir gereksinme olarak düşünülen oyunun önemi son yüz yılda giderek 
daha iyi anlaşılmaktadır. Yaşamın, yerine getirilmesi ya da uyulması zorunlu bü-
tün kural ve koşulları insanı tedirginlik ve kaygı içine sokar ve rahatsız eder. Bu 
nedenle insanlar, şakalaşmadan başlayıp diğer eğlence türlerine kadar değişen bir 
çerçevede, yaşamın sert, tekdüze ve sıkıcı akışından kurtulmaya çalışırlar. Yaşamı 
renklendirmeye yarayan en önemli enformasyon sistemi oyundur. 

Günümüzde oyun dünyanın en önemli ekonomik sektörlerinden bir haline 
gelmiştir. İnsanların gündelik yaşamlarında hatırı sayılır bir zaman ayırdıkları 
oyun için büyük yatırımlar yapılmakta, paralar harcanmakta ve çok sayıda in-
san bu endüstri sayesinde geçimini sağlamaktadır. Bütün ülkeler oyun ve spor 
alanları, stadyumlar, hipodromlar, kahvehaneler, kumarhaneler, şans oyunları 
kurmakta, işletmekte ve giderek bundan daha büyük ekonomik ve politik çıkarlar 
sağlamayı istemektedir. Teknoloji ilerledikçe oyun, şekil değiştirmekte ve sayısal 
oyun sektörü diğer alanların önüne geçmektedir. Bir zamanlar video oyunları, 
şimdilerde bilgisayar oyunları dediğimiz oyunlar internet yoluyla milyonları bir 
araya getirmekte ve insanlar arasındaki zaman ve mekân sınırlarını ortadan kal-
dırmaktadır. Artık oyun denilince yaş, ülke, kültür, zaman ve mekân farklılıkla-
rından kimse söz etmiyor.

Oyunun bu denli yaygınlaşması ve bir bakıma küreselleşmesi de Hall’ün ku-
ramını desteklemektedir. Hall’e göre, kültürel açıdan oyunun kendisi değil, oyunu 
oynayanın amacı önemlidir. Söz gelişi, hangi yaşta olursa olsun, Batı Avrupa ve 
Kuzey Amerika kültürlerinde oyuncular arasında rekabet ve yarışmayı gerektiren 
oyunlar tercih edilir. Anadolu’da ise durum farklıdır. Anadolu çocuk oyunlarını 
araştıran Mevlüt Özhan’a göre, çocuğun “... yaşama uyumunu, birlikte karşılıklı 
sevgi ve saygı içinde yaşamasını” teşvik eden oyunlar tercih edilir (Özhan, 1990: 
5). İnternete erişim oranı yükseldikçe dünyadaki bütün çocukların aynı bilgisayar 
oyunlarına ulaşma ve oynama şansı artmaktadır.

Savunma
Savunma ortak insan etkinliklerinden biridir. Aslında bütün canlılar içgüdüsel 
olarak, kendilerini dışarıdan gelecek tehlikelere karşı savunur. Ancak insan, diğer 
canlılardan farklıdır. İnsanı tehdit eden başlıca tehlikeler doğadan gelen hastalık-
lar ve doğal afet dediğimiz doğa davranışları ile diğer insanlardır. 
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Hastalıklara karşı savunma, son iki yüz yıl içinde gelişen evrensel tıp sayesinde 
güçlü bir sisteme kavuşmuştur. Ancak hasta ve hastalığın algılaması, doktor ve 
ilaca karşı tutumlar kültürden kültüre değişmektedir. Dünyanın birçok yerinde, 
hatta ülkemizin çeşitli altkültürlerinde bile hasta ve hastalık algısı farklıdır. 

Bu nedenle kültürlerarası karşılaşmalarda bu konunun dikkate alınması zo-
runludur. Sağlık iletişimi alanında çalışanlar, ağrı, acı, sancı ve sızlama arasındaki 
ayrımın bile kültürden kültüre değiştiğini bilirler. 

Doğa olaylarına karşı savunma ilk çağlardan beri geliştiren çeşitli sistemlerle 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu sistemlerden en önemlisi dindir. İlk Çağlarda 
doğa olaylarını anlamayan insanlar onları yöneten büyük güçlere inanmış ve ken-
di kültür kodları çerçevesinde onlara hediyeler ve kurbanlar sunarak kızgınlıkla-
rını gidermeğe ve sevgilerini kazanmaya çalışmışlardır. Hediye ve kurban sunma 
törenleri giderek kurallara bağlanmış, sunaklar yapılmış, sunular belirli törensel 
öğelerle süslenerek ayin halini almış, ayinler için büyük tapınaklar inşa edilmiştir. 
Günümüzde kabul edilen tek tanrılı büyük dinlerin yanında hâlâ yukarıda kısaca 
özetlenen dinlerin devamı niteliğindeki inançlar varlığını sürdürmektedir. Dinin 
kültür üzerinde önemli etkisi vardır. Bazı kültürlerde dinin toplumsal yaşam üze-
rindeki etkisi diğer kültürlerden daha belirgindir. Bu nedenle aynı din farklı kül-
türlerde farklı şekillerde uygulanır ve gündelik yaşamda farklı yer edinir. 

Doğaya karşı savunmadan başlayarak modern dinlere ulaşan bu süreç, kültü-
rel farklılıklar çerçevesinde iletişim davranışlarının farklılaşmasının temel neden-
lerinden biridir.

Savunma sisteminin diğer insanlar ve insan toplulukları ile ilgili yönü bireyin 
yaşadığı toplumdan başlayarak etkisini gösterir. İnsanlar, savunma güdüsüyle top-
lumsal yaşam içinde bireyleri birbirlerine karşı koruyacak normlar yanında, top-
lumu koruyacak sistemleri oluşturup toplum üyeleri arasında iş bölümünü gerçek-
leştirmiş, bilgi birikiminden yararlanıp savunma teknolojilerini geliştirmiş, ayrıca 
toplum, ulus ve ülkelerin haklarının ve çıkarlarının savunulabilmesi için birlikler, 
ittifaklar, kurallar ve yasalar oluşturmuştur. İnsani savunma sistemi, diğer sistemler 
yanında toplumsal yaşamı en çok etkileyen ve biçimlendiren sistemlerden biridir. 
Savunma güdüsü bir taraftan rekabete dayalı bilgi birikimini teşvik ederken, diğer 
taraftan elde edilen her bilgi yeni teknolojileri doğurmuş ve her yenilik rakiplerin 
bilgiye ulaşma azmini kamçılamıştır. Ülkemizdeki eğitim kurumlarının gelişim 
çizgisini izlersek, ilk tıp okulunun, ilk mühendislik okulunun, ilk yönetim oku-
lunun askerî amaçlarla, yani savunma gereksinmesiyle açıldığını ve hemen bütün 
teknolojik yeniliklerin savunma gücünü geliştirmek amacıyla alındığını görürüz. 

Savunma, insan ve toplum yaşamı için bu kadar önemli olunca her kültür 
kendine özgü savunma davranışları geliştirir ve bu kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu 
nedenle kültürlerarası iletişimde karşılaşılan kültürün savunma anlayışı iletişim 
davranışlarına da yansır.

Maddeden Yararlanma
Her canlı, yaşamını sürdürebilmek için çevresindeki maddelerden yararlanır. Bu 
maddeleri besin, barınma, savunma gibi temel gereksinmelerini karşılamak ama-
cıyla kullanır. Her canlı organizma belirli maddelerden yararlanabilecek bedensel 
niteliklere sahiptir. Çölde yaşayan devenin hörgücü, savanlarda yaşayan zürafanın 
boynu, aslanın pençesi, sırtlanın dişleri yaşam koşullarına uygun olarak gelişmiş-
tir. İnsan ise diğer canlılara kıyasla daha geniş bir madde yelpazesinden yarar-
lanmaktadır. Bunun için sadece bedeni değil aynı zamanda zihni geliştirmiştir. 
Doğal yetenekleri yanında bilgi birikiminden yararlanarak çevresindeki madde-

Aynı din farklı kültürlerde 
farklı şekillerde uygulanır ve 
gündelik yaşamda farklı yer 
edinir.

Bilgi, inanç, fikir ve 
düşüncelerin dışında kalan ve 
yaşamımızı kolaylaştıran insan 
yapısı herşeye maddi kültür 
ürünleri denir.

Ülkemizin çeşitli 
altkültürlerinde bile hasta ve 
hastalık algısı farklıdır.
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leri yararlanabileceği hale getirmekte, doğal ortamına ulaşamadıklarını kendisi 
üretmekte, gerektiğinde onları kullanabileceği hale getirmek için değiştirmekte ve 
dönüştürmektedir. İnsanlık tarihine kısaca göz atıldığında, insanın hangi evreler-
den geçerek günümüze ulaştığı ve ilk çağlardan bugüne nasıl bir mesafe kat ettiği 
açıkça görülmektedir. Başlangıçta yaşamını sürdürmek için diğer memelilerden 
pek de farklı olmayan yollar izlerken, günümüzde geliştirdiği teknolojiler saye-
sinde enerjiyi, zamanı, emeği biriktirmenin ve yaşamını kolaylaştırmanın yolunu 
bulmuştur. Birinci bölümde kültürü tanımlarken, hem soyut hem de somut kültür 
ürünlerinden söz etmiştik. Bilgi, inanç, fikir ve düşüncelerin dışında kalan ve ya-
şamımızı kolaylaştıran kültür ürünlerine maddi kültür ürünleri diyoruz.

Maddi kültür ürünleri kültürün maddi olmayan, soyut ürünlerinden ayrı düşünü-
lemez. Bunlar, birbirinin hem nedeni hem de sonucudur. Giyimden yiyeceklere, ba-
rınaklardan üretim araçlarına kadar her şey kültürün ürünüdür ve kültürden kültüre 
farklılık gösterir. Maddi kültür alanındaki bu farklılıklar maddi olmayanlardan daha 
kolay görünür. Söz gelişi, giysiler, mimari tarzı, yemekler, eşyalar her kültürde farklı 
olduğu gibi, dünyanın her yerinde satılan belirli markalardaki ev eşyaları da farklı 
kültürlerde farklı şekillerde yerleştirilip kullanılarak kültür farklılıklarından payını 
alır. Dünyanın her yerinde bulunabilen bir otomobil Almanya’da farklı, Türkiye’de 
farklı, Pakistan’da farklı şekilde algılanır ve kullanılır. Otomobili süslemek, eklemeler 
yapmak ve onunla kurulan duygusal bağ her kültürde değişir. Dolayısıyla maddi kül-
tür ürünleri iletişim davranışlarının oluşması açısından önemli rol oynar.

Bağlam ve Anlam
Edward T. Hall, bütün insanlarda ortak olan bu etkinliklerin farklı kültürlerde bir-
birine benzemeyen iletişim davranışlarının geliştirilmesine neden olduğunu be-
lirtir. Hall’e göre, kültürün işlevlerinden biri de üyelerinin iç dünyası ile dış dünya 
arasına seçici bir perde çekmektir (Hall 1976, s. 84). Bireyler bu seçici perde saye-
sinde, dış dünyada olup bitenleri kendi kültürlerinin penceresinden görür ve an-
lamlandırırlar. Kültürün bu perde işlevi, üyelerinin dış dünyayı kendilerine uygun 
bir şekilde anlamlandırmasına ve kendi gerçekliklerini kurmalarına imkân sağlar. 
Bu nedenle aynı durum farklı kültürlerin mensupları tarafından farklı şekilde al-
gılanıp anlamlandırılır ve herkes kendi gerçekliği içinde yaşar. Biri için doğru ve 
iyi görünen diğeri için yanlış ve kötü olabilir. Kültürel perde, dış dünyada olup bi-
tenleri süzgeçten geçirip eleyerek bireyin çevresindeki bütün enformasyonu alma-
sına engel olur. Böylece birey, zihinsel olarak işleyip anlamlandıramayacağı kadar 
büyük bir enformasyon yükü altında kalmaz. Başka deyişle, kültür perdesi ya da 
süzgeci bireyi aşırı enformasyon yükünden korur. Aşırı enformasyon yükü, “enfor-
masyon niceliğinin alıcının bu yükle anlamlı bir biçimde uğraşma ya da yükü iş-
leme kapasitesini aştığı zaman ortaya çıkan durum”u ifade eder (Mutlu, 1995: 46).

Enformasyon Sistemleri Kuramı, kültürlerin enformasyon yüküyle baş etme 
stratejileri açısından farklılaştığını ve bu farkın bireylerin iletişim davranışlarına 
yansıdığını ileri sürer. Buna göre, insanlar işleyebileceklerinden fazla enformas-
yona maruz kaldıklarında, yani sisteme giren enformasyon bireyin işleyip anlam-
landıracağından fazla olduğu durumlarda, algılanan enformasyonu sınıflandırılır, 
önemine göre sıralanır. Bazı kültürler, bu sınıflama sonunda gündelik yaşamda en 
çok karşılaşılan durumlarla ilgili, kendileri için önemli olan bilgileri biriktirir ve 
benzer alanda gelen enformasyonun güncel olan kısmını alarak bunlarla birleşti-
rip anlamlandırır. Bu şekilde, her defasında sadece güncel enformasyonu alarak 
anlamlandırmak mümkün olur. Bu sürece bağlamlama süreci denir.

Aşırı enformasyon yükü, 
“enformasyon niceliğinin 
alıcının bu yükle anlamlı 
bir biçimde uğraşma ya da 
yükü işleme kapasitesini 
aştığı zaman ortaya çıkan 
durum”dur.
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Sizce aşırı enformasyon yükü ile bağlamlama süreci arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bağlamlama sürecinde birey, algıladığı enformasyonu, belleğindekiler arasın-
dan ilgili gördüğü bilgiye bağlayarak anlamlandırır. Bu şekilde aşırı enformasyon 
yükünden kurtulur. Az miktarda enformasyon işleyerek anlam yaratabilir. Bu tür 
kültürler geniş bağlamlı kültür olarak adlandırılır. Bu kültürlerin mensupları her 
konuda bilgi toplamak isterler. Elde ettikleri bilgileri sınıflandırır ve belleklerinde 
saklarlar. Gerektiğinde bu bilgiler, algılanan enformasyonla bağlanarak anlam ka-
zanır. Bu nedenle geniş bağlamlı kültürlerin üyeleri, neye yarayacağını bilmeseler 
bile çok miktarda, tamamlanmamış bilgiye sahiptirler. Geniş bağlamlı kültürlerin 
üyelerinin herhangi bir konuda birbirleriyle anlaşmaları kolaydır. Konuyla ilgili 
enformasyonun bir kısmı zaten karşı tarafta mevcut olduğundan, verilecek kısa 
bir bilgi ya da enformasyon anlamın ortaya çıkması için yeterli olur. “Leb deme-
den leblebiyi anlamak” geniş bağlamlı kültürlerde mümkündür. Geniş bağlamlı 
kültürlerin mensupları iletişim sürecinde iletilerini geniş bağlama göre, yani az 
miktarda enformasyon içerecek şekilde kodlayarak gönderirler. 

Geniş bağlamlı kültürlerde, kişilerarası iletişim süreçlerinde sözsüz sembol-
lerden yaygın olarak yararlanılır. Kendileri gibi geniş bağlamlı kültür üyeleri bu 
iletileri kolayca açar ve anlamlandırır. 

Geniş bağlamlı iletilerde az miktarda enformasyon bulunur demiştik. Anla-
mın oluşturulması için gerekli olan diğer enformasyon iletişimin gerçekleştiği fi-
ziki ortamda ve alıcıda bulunur. Uzun süreli evliliklerde, aynı meslek grubunda 
ve iş yerinde çalışanlar arasındaki etkileşimde genellikle geniş bağlamlı iletiler-
den yararlanılır. İletişimin konusu hakkında bilgisi olmayanların anlayamayacağı 
tarzda az enformasyon taşıyan iletiler kullanılarak anlaşma sağlanabilir. 

Bazı kültürler ise aşırı enformasyon yükünden kurtulmak için her defasında 
tek bir konu ile ilgili bütün enformasyonu alır ve işlerler. Bu tür kültürlere dar 
bağlamlı kültür denir. Böylece konu ile ilgili ayrıntıları da kapsayacak bilgi sahibi 
olurlar. Bu nedenle dar bağlamlı kültürün üyeleri, iletişim konusu olan alanda 

çok soru sorar, ayrıntıları merak 
ederler. Kendilerine bir görev 
verildiği zaman görevin ayrıntı-
ları ile ilgili sorular sorarak ken-
dilerinden ne istendiğini tam 
olarak öğrenmeye çalışırlar. Dar 
bağlamlı kültürlerin üyeleri yay-
gın olarak sözlü kodlardan ya-
rarlanırlar. Yalnız kendileri için 
gerekli bilgiye ihtiyaç duydukları 
için, belleklerini doğrudan ken-
dilerini ilgilendirmeyen konu-
lardaki bilgilerle doldurmazlar. 
Bu nedenle iletişim sürecinde 
genellikle ayrıntılı enformasyon 
içeren iletiler gönderirler.

3

Geniş bağlamlı kültürlerin 
mensupları iletilerini az 
miktarda enformasyon 
içerecek şekilde kodlayarak 
gönderirler.

Dar bağlamlı kültürlerin 
üyeleri iletişim sürecinde 
genellikle ayrıntılı 
enformasyon içeren iletiler 
gönderirler. 

Şekil 3.1

Hall’e göre anlam-
bağlam ilişkisi

Geniş
ba¤lam Ba¤lam

Anlam

EnformasyonDar
ba¤lam
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Görüldüğü gibi, algılanan iletinin şekli, kullanılan kodların niteliği ve içeriği 
açısından geniş ve dar bağlamlı kültürlerde farklılaşmaktadır. Bu farklılık kültür-
lerarası iletişimde niyetlenilen anlamın aktarılmasında önemli sorunlara neden 
olur. Bağlam farklılığı nedeniyle ortaya çıkan yanlış anlamalar yüzünden etkin 
iletişim gerçekleştirilemez. Kültürler arasındaki bağlam farklılığı yaşamın bütün 
alanlarında kendini gösterir. Bu yüzden, çok kültürlü gruplarda etkin iletişim ger-
çekleştirmek için bağlam farklılıkları dikkate alınmalıdır.

Tam anlamıyla dar bağlamlı ya da tamamen geniş bağlamlı kültür yoktur. Bütün 
kültürler dar ve geniş bağlam doğrusu üzerinde bir yerde yer alırlar. Dar ve geniş 
bağlamlılık derecesi göreceli bir kavramdır. Kuzey Amerikalı, Orta ve Kuzey Avrupa-
lılar genellikle dar bağlamlı iletilerden yararlanırken Güney Amerikalılar, Akdeniz-
liler, Orta ve Uzak Doğulular geniş bağlamlı iletiler kullanma eğilimindedir. Edward 
T. Hall “dar ve geniş bağlam cetveli” olarak adlandırdığı ölçeğin dar bağlam ucunda 
İskandinavyalılarla Almanları, geniş bağlam ucuna ise Çinlileri yerleştirmektedir. 
Diğer kültürler de cetvelde bu kültürlerin arasında kendi yerlerini bulmaktadır. 

Bağlamın anlam yaratma sürecinde bu kadar etkin olması nedeniyle özel ve 
kamu kuruluşları kurumsal iletişimde dar bağlamlı iletiler kullanmayı tercih 
ederler. Bunun nedeni, anlamın oluşturulacağı bütün enformasyonu iletiye yük-
leyerek bireysel farklılıklara dayalı farklı anlamlar oluşturulmasına ve yanlış anla-
malara fırsat vermemektir. 

Geniş bağlamlı kültürlerin üyeleri dar bağlamlı iletileri, gereğinden fazla en-
formasyon içerdikleri için ya seçici perde yüzünden hiç algılamaz ya da sıkıcı ve 
önemsiz bulur, ayrıntılara dalan dar bağlamlı kültürlerin üyeleri ile sohbet etmek-
ten hoşlanmazlar. Ülkemizden yurt dışına eğitim için giden öğrenciler bu yüzden 
daha çok Yunan, Bulgar, İtalyan, İspanyol ve Güney Amerikalılarla daha kolay 
arkadaşlık kurarlar.

Enformasyon Sistemleri Kuramı’nın Eleştirisi
Edward T. Hall’ün kuramı kültürleri anlamak ve kültürel farklılaşmanın hangi alan-
larda gerçekleştiğini görmek açısından önemli bir kuramdır. Kültürlerarası iletişim 
disiplininin kurucusu olan Hall, bu kuramla kültürel farklılaşmayı sistematik ola-
rak inceleme ve kültürleri karşılaştırma olanağını sağlamıştır. Kültürlerarası iletişim 
araştırmalarında ve kültürlerarası iletişim yeterliğini kazanmak üzere alınan eği-
timlerde bu kuramın belirli kısımlarından daha çok yararlanılmaktadır. Bu kitapta 
da Hall’ün kuramındaki zaman, mekân ve bağlam kavramları kültürel farklılıkların 
gösterilmesinde temel alınacaktır. Ancak dünya üzerindeki bütün kültürleri bu üç 
kavram çerçevesinde sınıflandırmak mümkün değildir. Toplumsal yaşamda çeşitli 
sınıf ve tabakalar şeklinde ayrışan insanlar arasındaki güç ve iktidar farklılıkları, 
kişisel özellikler, toplumsal değişme sonucu kültürdeki değişmeler, toplum içi iş bö-
lümü ve toplumun geçirdiği tarihsel süreçler bu kuramda ele alınmamıştır. Bu ne-
denle Hall’ün kuramından ancak sınırlı bir şekilde yararlanma şansı bulunmaktadır.

KÜLTÜREL BOYUTLAR KURAMI
Kültürel boyutlar kuramı Hollandalı işletme bilimci Geert Hofstede tarafından 
geliştirilmiştir. Çok uluslu şirketlerde ulusal kültürlerin işletme değerleri ve kül-
türü üzerindeki etkilerini araştırmayla işe başlayan Hofstede, bütün kültürlerin 
karşılaştırılabileceği dört temel boyut olduğunu ileri sürmüş ve kültürleri bu bo-
yutlardaki yerlerine göre birbiriyle karşılaştırmıştır. Kurama daha sonra beşinci 
bir boyut eklenmiştir. Böylece Kültürel Boyutlar Kuramı kültürleri beş boyutta 
değerlendirerek kültürlerarası karşılaşmalarda ortaya çıkabilecek durumların an-
laşılması için bir yol önermiştir. 
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Kültürel Boyutlar Kuramı’nın Temel Kavramları

İnsan Doğası
Hofstede’ye göre, bütün insanlar doğanın verdiği ortak niteliklere sahiptir ve bu 
nitelikler kalıtımsaldır. İnsan doğası olarak adlandırılan bu ortak özellikler, bilgi-
sayarların “hard ware” denilen teknik donanımına benzetilebilir. Bütün bilgisa-
yarlar aynı elektronik bileşenlere sahiptir ve aynı ilkelerle çalışır. İnsanın fiziksel 
ve psikolojik nitelikleri ortak olmakla birlikte bu niteliklere dayalı olan davranış 
tarzları birbirinden farklıdır. Korkmak, sevmek, mutlu olmak ya da üzülmek, or-
tak insan duygularıdır. Aynı şekilde diğer insanlarla ve çevreyle etkileşimde bu-
lunmak, deneyimlerini paylaşmak da ortak insan davranışlarıdır. Ancak korku ve 
mutluluğu, sevgiyi ifade etme yol ve biçemi insan doğası tarafından belirlenmez. 
Bu aşamada kültür devreye girer. 

Kültür
Hofstede’ye göre, kültür çocuk yaş-
lardan itibaren edinilen düşünme, 
hissetme ve dış dünyayı anlamlan-
dırma tarzıdır. Kültürün önemli 
bölümü ilk çocukluk yılarında aile 
ortamında edinilir. Bu dönemde 
ebeveynler bilinçli olarak çocukla-
rına kendi kültürlerini aktarmaya 
çalışırken, çocuklar da gruba uyum 
sağlama amacıyla kendilerine akta-
rılanları öğrenme ve içselleştirmeye 
çaba gösterirler. Bu yolla edinilen 
davranış örüntüleri, düşünce ve 
duygu biçemleri daha sonra kolay-

lıkla değiştirilemez. Bir şeyi yeniden oluşturmak her zaman var olanı değiştir-
mekten daha kolaydır. Bu nedenle çocuklukta edinilen kültürel özellikler sonra-
dan oldukça zor değişir. 

Hofstede’ye göre, her kültür kendi mensuplarına belirli düşünce duygu ve dış 
dünyayla ilgili anlayış modelleri sağlar. Bu modeller bireyin nasıl düşüneceğini, 
nasıl hissedeceğini ve dünyayı nasıl anlamlandıracağını gösteren, uygulaması ko-
lay, bireyin alışkın olduğu davranış kalıpları ya da davranış örüntüleridir. Hofstede 
bu nedenle kültürü zihnî (bilişsel) yazılım (mental programming) olarak adlandır-
maktadır. Kültür aileden başlayıp, akrabalık ilişkileri, arkadaşlık ortamı, okul dö-
nemi, iş yaşamı ve evlilik süresinde devam eden, yaşam boyu öğrenme sürecinde 
gerçekleşir, kalıtımla geçmez, öğrenilir. 

Bu yüzden de farklı aile ortamlarında, akraba ve arkadaş çevrelerinde, okul-
larda, iş yerlerinde yetişip farklı yaşam tarzları süren bireylerin zihnî yazılımları, 
aynı kültüre mensup olduklarını ileri sürseler de birbirinden farklı olur. İnsan 
zihni ile bilgisayar arasında kurulan bu benzetme elbette insanların zihninin bil-
gisayar gibi programlanabileceği anlamına gelmez. Ancak, burada belirtilmek 
istenen insan davranışlarının, daha önceden edindikleri kültürel donanımdan et-
kilenebileceğidir.

Şekil 3.2

Hofstede’nin Kültür Şeması
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Grup ya da
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Kültür
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Kültür kendi mensuplarına 
belirli düşünce duygu ve 
dış dünyayla ilgili anlayış 
modelleri sağlar.
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Her kültürde, grubun çoğunluğu kültürel norm ve değerler çerçevesinde dav-
ranırken, grup üyelerinden bazıları beklenmeyen davranışlar gösterebilir ya da 
norma uygun olmayan davranışlar sergileyebilir. Bu duruma normdan sapma ya 
da kısaca sapma denir. Bireyin kültürü nasıl içselleştirdiği ve gündelik yaşamında 
nasıl yeniden ürettiği onun kişiliği ile bağlantılıdır. Bu nedenle insan doğası ile 
kültür, kültürle de kişilik arasındaki ayrımı gözden kaçırmamak gerekir. 

Kültürel Boyutlar Kuramı kültürü düşünce, duygu ve dünyaya bakış yanın-
da yaşamın bütün alanlarında hakim olan davranış örüntülerini kapsayan geniş 
anlamıyla ele almaktadır. Buna göre, kültür “bir grubun ya da insan kategorisinin 
üyelerini diğerlerinden ayıran kolektif zihnî yazılımdır” (Hofstede, 1993: 19).

Burada grup terimi birbirleriyle ilişki içinde olan insan kümesini, insan ka-
tegorisi terimi ise ortak niteliklere sahip ancak doğrudan temas içinde olması 
gerekmeyen insanları ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Hofstede, çok uluslu 
şirketlerde gerçekleştirdiği araştırmalarda, aynı ulusal kültüre mensup çalışanlar-
la farklı ulusal kültürlere mensup ancak aynı meslekten bireylerin davranışlarını 
incelemiştir. İnsan davranışları üzerinde ulusal kültürler yanında meslek ve işlet-
me kültürlerinin de etkilerini incelemiştir. Buradaki kültür tanımında, bu yüzden 
hem insan gruplarına hem de insan kategorilerine vurgu yapılmaktadır.

Kültür, insan gruplarının sahip olduğu ve onların dünyayı nasıl algılayacak-
larını gösteren modellerden ibarettir. Bu nedenle Hofstede kültürü bilgisayarla-
rın işletim sistemlerine benzetmektedir. Mac ve PC işletim sistemleri gibi, dünya 
üzerinde farklı şekilde işleyen kültürler bulunmaktadır. Bunlardan birinde çalı-
şan program diğerinde çalışmamakta, birinde yazdığınız metin diğerinde kolayca 
açılmamaktadır. Söz gelişi, mac’te yazdığınız bir metni pc’de açmak için bir yar-
dımcı programa, yani çevirmene gereksinme duyulmaktadır. Sadece kendi işletim 
sisteminde çalışan programlar da bireylerin zihni yazılımlarıdır. Yani, kendi kül-
türlerinde kendilerinden beklenen her görevi kusursuz yerine getiren bu bireyler 
ya da zihnî yazılımlar, başka bir işletim sisteminde (kültürde) anlaşılmaz işaretler 
gösteren bilgisayar programlarına benzetilebilir. 

Hofstede, bireylerin mensup olduğu kültürü tanıyarak, başka deyişle, bireyle-
rin zihnî yazılımlarını öğrenerek, hangi durumlarda nasıl davranacaklarını kes-
tirmenin mümkün olduğunu ileri sürmektedir.

Kişilik
Kişilik, bireyin kendine özgü duygu, tutum ve davranış örüntüleri olarak tanımla-
nabilir. Kişilik, bireyin çeşitli durumlarda düşünce, duygu güdü ve davranışlarını 
etkileyen düzenlenmiş, dinamik nitelikler bütünüdür. Bireyin kişiliği, genetik ola-
rak sahip olduğu bazı nitelikleri ile sonradan edindiği, kazandığı niteliklere dayalı 
olarak gelişir. Çocukluk döneminde bireysel nitelikler kültürün öğrenilmesi süre-
cine katılır ve öznel kültür denilen, bireyin içselleştirdiği kültür oluşur. 

Toplumu oluşturan bireylerin farklı kişiliklere sahip olmaları, aynı kültürün fark-
lı şekil ve derecelerde içselleştirilmesine neden olur. Böylece aynı toplumun birey-
leri arasında da anlayış ve uygulama farklılıkları ortaya çıkar. Bireysel uygulamalar 
zamanla toplumun diğer üyeleri tarafından da kabul edilerek yaygınlaşınca kültür 
değişmiş olur. Kültürel değişme doğal bir süreçtir. Kişilik özellikleri nedeniyle sahip 
olduğu ile yetinmeyen ve dünyayı, çevresini farklı açılardan gören bireyler alışılmışın 
dışına çıkarak yenilikleri ortaya çıkarırlar. Bilim insanları, sanatçılar, önderler gibi 
bireyler kültürel ve toplumsal değişmelerde öncü rolü oynayan bireylerdir. Kültürel 
ve toplumsal değişme insanlık tarihi boyunca alınan mesafenin temel dayanağıdır. 

Kültür bir grubun ya da 
insan kategorisinin üyelerini 
diğerlerinden ayıran kolektif 
zihnî yazılımdır.

Kişilik, bireyin çeşitli 
durumlarda düşünce, duygu 
güdü ve davranışlarını 
etkileyen düzenlenmiş, 
dinamik nitelikler bütünüdür.

Bilim insanları, sanatçılar, 
önderler kültürel ve toplumsal 
değişmelerde öncü rolü 
oynayan bireylerdir.
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Kültürlerarası karşılaşmalarda tarafların yalnız kültürel kökenlerine bakarak 
değerlendirmede bulunmak bu nedenle doğru değildir. Bireyler mensup olduk-
ları kültür yanında kişilik özellikleri nedeniyle farklı davranışlar gösterebilir. Bu 
nedenle, kültürlerarası iletişim disiplini bireysel farklılıkların gözden uzak tutul-
maması gerektiğini titizlikle vurgular.

Kültürel Boyut 
Avrupalılar sömürgeciliğin yaygın olduğu dönemlerde, toplumların uygarlıkları-
na göre, ilkelden moderne doğru ilerleyen doğrusal bir gelişim çizgisini izlediğine 
inanırdı. Uygarlık ve kültür çoğunlukla eş anlamlı olarak kullanıldığı için de dün-
ya üzerindeki kültürler ilkellik ve modernliklerine göre sınıflandırılırdı. Modern 
kültürden kasıt Batı kültürüydü. 

Ancak geçen yüzyılın ilk çeyreğinde antropologlar, hangi kültüre sahip olursa 
olsun, bütün toplumların aynı temel sorunlarla karşılaştıklarını, fakat bu sorun-
lara farklı çözümler bulduklarını ileri sürdüler. Bu tezi savunmak için, söz konu-
su ortak sorunları saptamaya çalıştılar. Yapılan alan araştırmaları, mevcut veriler 
üzerinden istatistik değerlendirmeler ve tartışmalar sonucunda aşağıdaki dört 
temel sorun alanı saptandı (Inkeles ve Levinson, 1954): 

• otorite	ile	ilişkiler,
• birey	ile	grup	arasındaki	ilişkiler,
• erkek	ya	da	kadın	olarak	dünyaya	gelmenin	toplumsal	etkileri,
• bilinmeyen	karşısında	tutum	ve	saldırganlığın	kontrol	altına	alınması.
Toplumsal yaşam, bireyler ve kurumlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve

normların uygulanmasını gerektirir. Kuralların uygulanması, toplumsal iş bölü-
münün gereği olarak, otorite olarak adlandırılan yöneticiler eliyle gerçekleştirilir. 
Birey ile otorite arasındaki ilişkiler bütün toplumlar için ortak sorun alanıdır.

Her birey toplum içinde bir grubun mensubudur. Bu grup aile, akrabalar, ak-
ranlar, hemcinsler ya da meslektaşlar olabilir. Her birey aynı takımın taraftarları, 
aynı okulun öğrencileri, aynı mahallenin sakinleri gibi birçok grubun üyesidir. 
Grupların kendi alışkanlıkları, âdetleri, gelenekleri ve uygulamaları vardır. Bi-
reylerin kendi gruplarının kural ve uygulamalarını tam anlamıyla benimsemeleri 
ve grubun diğer üyeleri ile tam anlamıyla uyum içinde olması mümkün değildir. 
Bazı gruplarda bireysel davranışlar olumlu karşılanırken bazı gruplarda birlikte 
davranmak yeğlenir. Bu nedenle bütün toplumlarda bireyle grup arasındaki iliş-
kiler önemli bir sorun alanıdır.

Edward T. Hall’ün iki cinsiyetlilik kavramını vurgulayan bu sorun alanı da bütün 
toplumlar için geçerlidir. Toplumlar, sorunsuz bir yaşamı güvence altına almak ama-
cıyla cinsiyetler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurum ve kurallar geliştirir. Bazı top-
lumlarda fiziksel güçleri nedeniyle erkek egemenliği kurulur ve kadınlar daha azla 
yetinmek durumunda kalır. Bazı toplumlarda gündelik yaşamda cinsiyet farklılığı 
öne çıkarılmaz, iş bölümünde beceri ve donanıma bakılır, karar verme süreçlerine 
her iki cins de katılır. Bazı toplumlarda ise üretkenliği ve doğurganlığı nedeniyle ka-
dın toplumsal yaşamda erkekten daha önemli yere sahiptir. Toplumun devamı, yeni 
kuşakların yetiştirilmesi, grup içi uyum kadın tarafından gerçekleştirilir.

Geert Hofstede, Inkeles ve Levinson’un ortak toplumsal sorun olarak ortaya 
koydukları bu alanların, kültürleri karşılaştırmak için kullanılabileceğini düşün-
dü ve kırk ülkeyi kapsayan bir araştırma ile elde ettiği sonuçları 1980 yılında ya-
yınladı (Hofstede 1980). Bu kitapta, yukarıda sıralanan sorun alanları kültürün 
boyutları olarak ele alındı. Hofstede’ye göre, kültürel boyut, kültürün diğer kültür-
lerde ölçülebilen yönüdür. 

Kültürel boyut, kültürün 
diğer kültürlerde ölçülebilen 
yönüdür.
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Söz gelimi, bir kültürde, otorite ile ilişkiler alanında bireyin otoriteye itiraz 
etmesi hoş karşılanırken başka bir kültürde otoriteye itiraz eden cezalandırılabilir. 
Burada, otorite ile ilişki, başka bir kültürde ölçülebilen kültürel bir boyut olarak 
görülür. 

Sizce ortak toplumsal sorunlarla kültürel boyut kavramı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Hofstede’nin Kültürel Boyutları 
Hofstede, kendinden önce yapılan araştırmalarda saptanmış olan, toplumların or-
tak temel sorun alanlarını farklı terimlerle kültürel boyut olarak ifade eder: 

• birey	otorite	ilişkisi:	Güç aralığı,
• birey	ile	grup	arasındaki	ilişkiler:	Bireycilik- ortaklaşa davranışçılık,
• erkek	ya	da	kız	olarak	dünyaya	gelmenin	toplumsal	etkileri:	Erillik-dişillik,
• bilinmeyen	karşısında	tutum:	Belirsizlikten sakınma.
Kurama göre, bütün kültürlerin bu boyutları ölçülebilir. Dolayısıyla bir kültü-

rün güç aralığı ne kadar, bireyci mi- ortaklaşa davranışçı mı, eril mi, dişil mi ya da 
belirsizlikten sakınma derecesi nedir? Sorularının yanıtını vermek mümkündür. 
Sonuçta da kültürler bu boyutlardaki ölçümlere göre karşılaştırılabilir. 

Güç Aralığı 
Toplumsal yaşam, toplumu oluşturan kurum ve bireyler arasında iş bölümünü 
gerekli kılar. Bütün insan gruplarının kural ve normlara dayalı olarak sürdüğünü 
biliyoruz. Bu kuralları koyanların yanında uygulayıcılar, denetleyiciler ve kuralla-
ra uyması gereken insanlar vardır. Yönetenler ve yönetilenler arasında toplumsal 
statü, yetki, hak ve görev farkları bulunur. 

Güç aralığı, bütün toplumlarda gözlenen sosyal konumlar çerçevesinde, toplu-
mu oluşturan bireyler arasındaki uzlaşmaya dayalı iktidar, otorite ya da güç fark-
larının büyüklüğünü ifade eder. Bütün kültürlerde, baba ile oğul, büyük kardeşle 
küçük kardeş, müdür ile memur, kaptan ile tayfa arasında kabul edilmiş, toplum-
ca benimsenmiş hak ve yetki farkı vardır. Ancak bu farkların büyüklüğü kültür-
den kültüre değişir. 

Toplumu oluşturan bireyler arasındaki güç, otorite farklılıkları ilk çocukluk 
yıllarından itibaren öğrenilir. Hofstede’nin yaklaşımıyla bilişsel yazılım bu yıllar-
da bireye aktarılır. Bu evrede, anne, baba ve yakın akrabalar gibi, çocuğun doğru-
dan etkileşimde bulunduğu ve onun için örnek model olabilecek bireylerin tutum 
ve davranışları, çocuğun bilişsel yazılımının aktarımında önemli rol oynar.

Güç Aralığının Büyük Olduğu Kültürler
Aile için hiyerarşinin çok belirgin olduğu ailelerde, otorite figürü olarak ortaya 
çıkan bana ya da diğer aile büyüğü çocuktan, onun için belirlenmiş davranışları 
göstermesini bekler. Çocuk beklenenden farklı davranış gösterdiğinde ya davra-
nışını değiştirmesi için teşvik edilir ya da yanlış görülen davranışı yüzünden ce-
zalandırılır. Bu aşama kültür aktarımının sorunlu evrelerinden biridir. Genellikle 
çocuklar bu dönemde diğer aile üyelerinin sahip olduğu hak ve yetkilerin ken-
dilerine neden verilmediğini anlamaz ve buna karşı çıkarlar. Kültürleşme süreci 
içinde sürekli olarak karşılaşılan bu durum, güç aralığı söz konusu olduğunda 
daha çok ortaya çıkar. Çocuklar, büyük kardeşlerine daha çok anlayış gösterildiği 
ya da daha çok sevildikleri kanısına kapılır. 
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Güç aralığı, sosyal konumlar 
çerçevesinde, toplumu 
oluşturan bireyler arasındaki 
uzlaşmaya dayalı iktidar, 
otorite ya da güç farklarını 
ifade eder.
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Güç aralığının büyük olduğu, söz gelimi geleneksel Arap kültüründe genellikle 
aile içinde en yüksek otorite olan baba son kararları veren kişidir. İkinci durum-
da olan anne ile baba arasında hak ve yetkiler açısından büyük fark vardır. Baba 
istediği şekilde mal alıp satabilir, kızının kiminle evleneceğine ve başka birçok 
konuda eşine danışmadan karar verebilir. Anne ise ev işleri hariç hiçbir konuda 
karar verme hakkına sahip değildir. Kadın, bireysel ihtiyaçlarının giderilmesinde 
bile eşinden izin almak ya da en azından onun fikrini almak zorundadır. Buna 
saçının şekli, giyimi, kimi ziyaret edebileceği, kimlerle görüşebileceği, annesini ne 
zaman görmeye gidebileceği gibi konular bile dâhildir. Çocukların aile içi durum-
ları cinsiyet ve yaşlarına göre belirlenir. Söz gelimi, erkek çocuk kız çocuklardan 
daha çok hak ve yetkiye sahiptir. Bazı altkültürlerde, on yaşındaki erkek çocu-
ğun yirmi yaşındaki ablasına iş buyurması ya da onun davranışlarına karışmasına 
kadar varan farklılıklar yaratabilir. Bu durum, üzerinde uzlaşmaya varılıp kabul 
edilmiş olduğu için “normal” görülür. Yaşça büyük olan kız, neden kardeşinin 
kendisine böyle davrandığını çoğunlukla sorgulamaz. Kız çocuğu olarak dünyaya 
gelmiş olduğu için üzüntü duyar. Annesini rol modeli olarak alır ve onun gibi 
evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı hayal eder. Ancak birey olabilmiş kız çocukları bu 
duruma karşı çıktıklarında aile içinde cezalandırılır, toplum içinde de normlara 
uymadıkları için kabul görmez, desteklenmezler. 

Güç aralığının büyük olduğu kültürlerde aile büyüklerine koşulsuz itaat edil-
mesi beklenir. Babanın söz ve kararları tartışılmaz. Buyruklar, nedenleri sorul-
madan yerine getirilir. Buyruğa karşı gelme ya da onu eleştirme saygısızlık olarak 
görülür. Saygı, itaat ve sadakat en önemli erdemlerdir. Bir kişi hakkında konuşu-
lurken, “çok saygılı, başına vur, ekmeğini al” ya da “çok saygılı, ağzı var, dili yok” 
ifadeleri olumlu, “saygısız, dik başlı”, ya da “saygısız, her söze karışır” ifadeleri 
olumsuz görüş bildirir. 

Eğitim kurumunda ailede temelleri aktarılan kültürün iyice benimsenmesi 
için çaba gösterilir. Eğitim bilişsel yazılımın tamamlandığı kurumdur. Bütün kül-
türlerde, her türlü eğitim etkinliğinde bireyler arasında az ya da çok otorite farkı 
olmasının doğal bir durum olduğu kabul edilir ve içselleştirilir. 

Güç farkının büyük olduğu kültürlerde eğiten ile eğitilen arasındaki hak, görev 
ve yetki farkı büyüktür. Eğitene itiraz etmek, söz verilmeden konuşmak, beklen-
meyen sorular sormak saygısızlık sayılır. Eğiten, sınıfta tek söz sahibidir. Ona yö-
nelik eleştiriler hoş karşılanmaz. Bu durum yalnız okullarda değil, özel kurslarda, 
boş zaman değerlendirme etkinliklerinde, spor kulüp ve gruplarında da gözlenir. 

Benzer durum gündelik yaşamın diğer alanlarında da gözlenir. Söz gelimi iş 
yerlerinde görev ve sorumlulukları farklı bireyler çalışır. Her işletme ya da kuru-
luşta yöneten ve yönetilenler bulunur. Güç aralığının büyük olduğu kültürlerde, 
iş yerlerinde üst makamlarda bulunan “üst”lerle alt görevlerde bulunan “ast”lar 
arasında yetki ve haklar açısından büyük fark vardır. 

Aile içi hiyerarşiye benzer şekilde, iş yeri sahibi ya da tepe yönetici babanın ye-
rine konur ve ona babaya gösterilen saygı gösterilir. Burada saygı duyma ile saygı 
gösterme arasındaki ayrımı gözden kaçırmamak gerekir. Bu tür kültürlerde saygı 
duyduğunu göstermek çok önemlidir. Bu “gösteri” için belirli sözlü ve sözsüz ile-
tiler vardır. Söz gelimi sesini yükseltmeden, saygı belirten ifadelerle söze başla-
mak, sözü yine saygı sözleriyle bitirmek gerekir. Yazılı iletişimde de aynı biçem 
kullanılır. Yazıların sonunda “arz ederim”, “saygılarımla olurlarınıza sunarım” ve 
benzeri ifadeler kullanılması beklenir. Devlet dairelerinde kimin kime nasıl hitap 
edebileceği genelgelerle belirlenir. Üst makam alt makama “rica” eder, eşit ma-

Güç farkının büyük olduğu 
kültürlerde eğiten ile eğitilen 
arasındaki hak, görev ve yetki 
farkı büyüktür.

Güç aralığının büyük olduğu 
kültürlerde, iş yerlerinde “üst” 
ile “ast”ların hak ve yetkileri 
çok farklıdır.
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kamlarda bulunanlar birbirlerine “arz ve rica” eder, alt makam üst makama “arz” 
eder. Bunun dışındaki davranışlar kabul edilmez ve herkesin “haddini bilmesi” 
gerektiği söylenir. Buradaki “had” sınır demektir ve herkesin kendi hak ve yetki 
sınırlarını bilmesi gerektiği, bilmiyorsa öğretileceği ifade edilmektedir. “Haddini 
bildirmek” bu anlamda sıkça kullanılır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, güç aralığının büyük olduğu kültürlerde, iletişim 
sürecine katılan tarafların kim oldukları ve toplumdaki yerleri büyük önem taşır. 
İletişim sürecinin başından sonuna kadar güç aralığı etkisini gösterir. Karşıdakine 
nasıl hitap edileceğinden dilin nasıl kullanılacağına kadar her şey buna bağlıdır. 
Anadolu kültürlerinde “sen benim kim olduğumu biliyor musun?” sorusunun sık 
sorulmasının nedenlerinden biri de budur. Bu ifade “benim kim olduğumu bilsen 
böyle davranmazsın” cümlesinin soru halidir. Bir kültürde her makam ya da statü 
için ayrı iletişim davranışları varsa o kültürde güç aralığı büyük demektir.

Güç aralığının büyük olduğu kültürlerde yönetilenlerden saygı, itaat, sadakat 
beklenirken yönetenlerin de astlarını koruması, onlar için fedakârlıktan kaçın-
mamaları ve adil olmaları beklenir. Bunun dışında davranan baba ve anneler, ağa-
beyler, yaşlılar, amirler, öğretmenler, eğitmenler ve yöneticiler saygınlıklarını yi-
tirirler. Bu tür kültürlerde saygınlığını yitirmek en büyük ceza olarak görülür. Söz 
gelimi, güç aralığı büyük olan Japon kültüründe saygınlığını yitirme tehlikesiyle 
karşılaşan bireyler harakiri denilen intihar yolunu seçerler.

Güç Aralığının Az Olduğu Kültürler 
Güç aralığının az olduğu kültürlerde durum farklıdır. Aile içinde baba ile anne, 
kız ve erkek çocuklar arasında hak ve yetkiler arasında büyük fark yoktur. Çocuk-
lar ister kız, ister erkek olsunlar olgunluk ve donanımlarının gerektirdiği hak ve 
yetkileri kullanırlar. Ev işlerine herkes katkıda bulunmak durumundadır. “Ben 
büyüğüm, işi sen yap” deme hakkı kimseye verilmez. Baba, bulaşık yıkayan anne-
ye kurulamada yardım eder. Aileyi ilgilendiren her konuda anne-baba ortak karar 
verir. Baba, “ben ailenin reisiyim, ben böyle istiyorum” demez. Çocuklara ken-
dilerini ilgilendiren konularda bilgi verilir, fikirleri sorulur. Çocuklar, yaşlarına 
bağlı olarak, doğrudan kendilerini ilgilendiren belirli konularda karar verebilirler. 
Belirli yaştan sonra anne ve baba çocuğa pek karışmaz. Çocuğun kendi fikrinin 
olması, katılmadığı fikirlere itiraz etmesi, eleştirmesi ve haklarını korumak için 
görüş bildirmesi olumlu davranışlar olarak görülür. Bütün bunlar ilk çocukluk 
çağından itibaren çocuğa aktarılır, aykırı davranırsa uyarılır, gerektiğinde yaptı-
rımlar uygulanır. 

Eğitim kurumu, bulunduğu kültürün güç aralığından önemli ölçüde etkilenir. 
Güç aralığının az olduğu kültürlerde eğiten ile eğitilen arasındaki hak ve yetki 
farkları göreceli olarak azdır. Eğiten işinin gerektirdiği yetkileri kullanır ve eğiti-
lenlerden gerekli çabayı istemek hakkına sahiptir. Ancak eğitilen, eğitim programı 
dışında verilen ödev ya da görevi yapmak ve  eğitene karşı belirlenmiş herhangi 
bir saygı davranışı göstermek zorunda değildir. Eğitmen kendi işini yapmaktadır. 
Bunun için kendini eğitene borçlu hissetmez. Eğitilen de kendi görevini yapar. 
Görevini yerine getirmeyenlere uygulanacak yaptırımlar da bellidir. Dolayısıyla 
eğitim kurumu, güç aralığının az olduğu kültürlerde bireysel nitelikleri öne çı-
karacak bir bilişsel yazılım geliştirilmesine katkıda bulunur. Bundan sonra birey, 
dünyaya bu pencereden bakar, üzerine düşen görevleri yapar, haklarını savunur, 
yetkilerini kullanır.

Güç aralığının az olduğu 
kültürlerde eğiten ile eğitilen 
arasındaki hak ve yetki farkları 
göreceli olarak azdır. 
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Güç aralığının az olduğu kültürlerde iş yerlerinin işleyişi de farklıdır. Makam-
lar arasında yetki ve görev farklılıkları olsa da insan ilişkileri bu yetki farklılık-
larına göre belirlenmez. İş yeri mesleki açıdan ele alınır ve insanlar kendilerine 
verilen görevleri yerine getirmek ve bunun karşılığında bir gelir elde etmek üzere 
iş yerinde bulunduklarını düşünürler. Bu nedenle kişilerarası iletişimde makam 
farklılıklarının büyük önemi olmaz. 

Söz gelişi, bir işletmenin en tepedeki yöneticisi ile üretimde çalışan bir işçi 
arasındaki görüşmede işçi ellerini önünde kavuşturup başını hafifçe eğerek ko-
nuşmaz. Oysa güç aralığının büyük olduğu kültürlerde böyle davranmayan işçi, 
en azından ayıplanır. 

Güç aralığı kültürden kültüre değişir. Yukarıda güç aralığı çok büyük ve çok 
az olan kültürler açıklanmıştır. Hiçbir kültür güç aralığı yelpazesinin bir ucunda 
değildir. Her kültür bu yelpazenin herhangi bir yerinde bulunur ve güç aralığı açı-
sından diğer kültürlerle karşılaştırarak değerlendirilir. Yani mutlak bir güç aralığı 
ölçütü yoktur. 

Bireycilik Ortaklaşa Davranışçılık 
Bütün kültürlerde birey toplum ilişkisi alanının temel sorunlardan biri olduğu ve 
her kültürün bu soruna farklı çözümler getirdiği daha önce açıklanmıştı. Geert 
Hofstede’ye göre, bazı kültürlerde grubun ya da toplumun ortak çıkarları bireyin 
çıkarlarından üstün tutulurken, bazı kültürlerde bireysel çıkarlar grup ya da top-
lum çıkarlarından önemlidir. Kültürel Boyutlar Kuramı’nda, grup ya da toplumun 
çıkarlarını, o grup ya da toplumu oluşturan bireylerin çıkarlarından önemli sayan 
kültürler “kolektivist” ya da “ortaklaşa davranışçı” kültürler, bireyin çıkarlarını 
grup ya da toplumun çıkarlarından önemli sayan kültürler ise “bireyci” kültürler 
olarak adlandırılırlar. 

Ortaklaşa Davranışçı Kültürler 
Dünyadaki kültürlerin çoğu ortaklaşa davranışçı ya da kolektif nitelik taşıyan 
kültürlerdir. İlk çağlardan itibaren, birey açısından birlikte hareket etmenin, tek 
başına hareket etmekten daha yararlı olduğunu görülmüştür. İnsanlar, gruplar ve 
topluluklar oluşturmuş, bu topluluklar daha sonra topluma dönüşmüş, devletler 
kurularak belirli coğrafik konumlara sahip olunmuş ve insanın tek başına başara-
mayacağı işler gerçekleştirilmiştir. Çağdaş bilgi birikimi ve ulaşılan yaşam koşulla-
rı insanların toplum halinde yaşamalarının sonucudur. Ancak burada sözü edilen, 
devlet kurumu tarafından öngörülen çıkarları korumaya yönelik, devletin birey 
üzerindeki etkisi değil, grup ya da toplumun birey üzerindeki kültürel etkisidir.

Doğumundan itibaren bireyin içinde bulunduğu ilk grup ailedir. Dolayısıyla 
bilişsel yazılımın temelleri de bu grup içinde atılır. Eğer aile içinde bağlılık, da-
yanışma ve diğerleriyle birlikte hareket etme düşüncesi ağır basıyorsa çocuklara 
bu anlayış aşılanmaya çalışılır. Paylaşma, birlikte hareket etme, takım oyunları 
oynama, zayıfları koruma, mazlumdan ve güçsüzden yana olma, aile için özveride 
bulunma, aileye sadakat, aile üyelerini koruma ve benzeri davranışlar ortaklaşa 
davranışçı kültürlerde yaygın olarak gözlenir. Ortaklaşa davranışçı kültürlerde 
aile kavramı yakın akrabaları da kapsar. “Geniş aile” tipi ailelerde yetişen çocuk-
larda “biz” kavramı gelişir. Bu kavram bireyin kendini güven içinde hissetmesini 
sağlar. Ortaklaşa davranışçı kültürlerde güven duygusu çok önemlidir. Bireyler, 
güvenliklerini sağlamak için “sırt sırta”, “omuz omuza” vermeyi, yani dayanışmayı 
öne çıkarır. Bu durum ise birlikte, uyum içinde hareket etmeyi gerekli kılar. Or-

Güç aralığının az olduğu 
kültürlerde kişilerarası 
iletişimde makam 
farklılıklarının büyük önemi 
olmaz. 

Ortaklaşa davranışçı 
kültürlerde grup içi düzenin 
sağlanması için bireylerin 
normlara uyması beklenir, 
uymayanlara sert yaptırımlar 
uygulanır.
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taklaşa davranışçı kültürlerde bireylerin normlara uyumu, grup içi düzenin sağ-
lanması açısından gereklidir. Normlara özgün yorumlar getirerek bireysel davra-
nışlar göstermeye yönelik girişimler toplumun tepkisini çeker. Bu nedenle bu tür 
kültürlerde bireyler grubun belirlediği sınırların dışına çıkmadan, düzenin gerek-
tirdiği ve grup içi uyumu destekleyen biçemde davranmaya özen gösterirler. Bu-
nun dışındaki davranışlar bencillik, kendini beğenmişlik, burnu büyüklük olarak 
adlandırılır ve böylesi davranışlar sergileyen bireyler “kendisini bir şey sanmakla”, 
“kabuğunu beğenmeyen kaplumbağa” olmakla suçlanır. Uyumu tehlikeye sokan 
davranışlar sert yaptırımlarla önlenmeye çalışılır. 

Bu yüzden, ortaklaşa davranışçı kültürlerin üyeleri yaptıkları işlerde ya da dav-
ranışlarında sürekli olarak çevrenin onayını almak isterler. Grubun, toplumun 
onaylamadığı tutum ve davranışlardan kaçınırlar. Normal sayılan sınırlar dışına 
çıkmamaya çalışırlar. Bunun sonucunda da aykırı davranışlar önlenmiş, kültürel 
değişme süreci de yavaşlatılmış olur.

Ortaklaşa davranışçı kültürlerin üyeleri “doğuştan itibaren, kendilerini ya-
şam boyu koruyacak ve bu nedenle koşulsuz sadakat bekleyen, güçlü ve kapalı 
“biz” gruplarıyla bütünleşmiş” bireylerdir (Hofstede, 1993: 67). Kendinden sık söz 
eden, cümlelerine “ben” diye başlayan bireyler sevilmez. 

Kültürel boyutlar konuşulan dilde de yansımasını bulur. Ortaklaşa davranışçı 
kültürlerin dilleri de buna göre şekillenmiş, her cümlede özne kullanılmasına gerek 
bırakmayan sözcük sonu ekleri yaratılmıştır. Söz gelimi, Almanca ya da İngilizce-
de her cümle özne ile başlarken, Türkçede “ben”i kullanmadan “İstanbul’a geldim”, 
“pencereden bakıyordum”, “dün sinemaya gittim” demek yeterlidir. Bu ifadeler Al-
manca ve İngilizceye çevrildiğinde üçer kez “Ich” ya da “I” demek zorunludur. 

Diğer kültür boyutlarında olduğu gibi, ortaklaşa davranışçılık açısından da aynı 
kültürün üyeleri arasında tutum ve davranış farklılığı bulunduğu gözden uzak tu-
tulmamalıdır. Ancak her kültürün bu boyutta da genel eğiliminden söz edilebilir. 

Bireyci Kültürler 
Kültürel Boyutlar Kuramı’nda bireyin çıkarlarının grup ya da toplum çıkarların-
dan üstün tutulduğu kültürler bireyci kültürler olarak adlandırılır. 

Bu tür kültürlerin üyelerinin çocukluğu genellikle ana, baba ve çocuklardan 
ibaret çekirdek aile içinde geçer. Yakın akrabalar çoğunlukla farklı evlerde yaşar 
ve çocuğun yetiştirilmesi üzerinde söz sahibi olmazlar. Akrabalık ilişkileri görece-
li olarak zayıf, yüz yüze görüşme sıklığı düşüktür. Dolayısıyla ilk çocukluk çağın-
da küçük bir grup içinde ve bireysel hakların grubun çıkarları ile boy ölçüşebildi-
ği, çoğu durumda bireyin kendi çıkarını koruduğu bir ortamda yetişmek, bireyde 
“ben” kavramının gelişmesine yol açar. Bilişsel yazılımı “ben” üzerine kurulu fa-
kat hakları yanında sorumluluklarının da bilincinde olan bireyler, başkalarının 
destek, yardım ve korumasına muhtaç olmadan yaşamayı öğrenirler. Bu nedenle 
dayanışma yerine yarışma, paylaşma yerine büyük payı elde etme, takım oyunu 
yerine yarışa dayalı oyunlar oynama, zayıfı ezerek gücünü gösterme, güçsüzün 
zayıflığından yararlanma, aile de dâhil, özveriden kaçınma ve kendinden başka-
sını korumak için zaman ve kaynak harcamama davranışları bireyci kültürlerde 
normal karşılanır.

Rekabet ve yarışmanın gündelik yaşamın parçası olduğu bireyci kültürlerin 
üyesi başkasına değil, kendine güvenebilmek, özgüven geliştirmek zorundadır. 
Kendi geleceğini belirlemek, yaşam tarzını seçmek, kendini ilgilendiren alanlarda 
karar vermek için kimseden izin almaz. Bireysel kararlar için başkasına fikir da-

Bireyci kültürlerde dayanışma 
yerine yarışma, takım oyunu 
yerine yarışa dayalı oyunlar 
oynama eğilimi yaygındır.
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nışmak bile bazı kültürlerde “zayıflık” göstergesi sayılır. Ortaklaşa davranışçı kül-
türlerde sık görülen “sırdaş” ve “dert ortağı” ilişkisi bireyci kültürlerde seyrektir. 
ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinde hemen herkesin psikoloğunun olmasının 
nedenlerinden biri budur. Bu kültürlerde psikolog “dert ortağı” işlevini üstlen-
miştir. Aksi halde samimiyet çerçevesinde açıklanan her şeyin daha sonra bireyin 
aleyhinde kullanılabileceği düşünülür.

Bireyci kültürlerde eğitim kurumu da bu niteliğe uygun olarak şekillenir. Ça-
lışkanlık, öncülük ödüllendirilir. Tartışmalarda uyum yerine eleştiri, fikir paylaşı-
mı yerine eleştiri ve aykırı fikirler desteklenir. “Arkadaşa katılıyorum” ifadesi fikir 
sahibi olmamanın, dolayısıyla da bilgisizliğin göstergesi sayılır. Bilinenin dışında 
bir şeyler söyleyen, yapan bireylere söylediklerini, yaptıklarını gösterebilmeleri, 
kanıtlayabilmeleri için olanak verilir. Söz gelişi, birçok Amerikan okulunda aynı 
sınıfta farklı düzeylerde kitap okutulur. Eğer bir sınıfta öğrencilerden bir ya da 
birkaç tanesi ders konusunu diğerlerinden daha hızlı öğreniyorsa onların mevcut 
kitabı çabucak bitirip yenisine geçmesine olanak sağlanır. Böylece daha yavaş öğ-
renen öğrenciler yüzünden hızlı öğrenenlerin hızı kesilmemiş olur. Daha sonra 
denk bütün sınıflardaki hızlı öğrenenler bir araya getirilerek onların içinden siv-
rilenler desteklenir. Bu şekilde yarışma ortamı korunmuş olur.

Dünya ekonomisinde gözlenen rekabet ortamı tamamen bireyci kültürler ta-
rafından yaratılmıştır. Mali güce ve yeterli teknolojiye sahip olanlar daha zayıf 
olanları ya kendilerine bağlar ya da ekonomi sahnesinden silerler. Ekonomide ka-
zanılan başarının derecesi rakiplerin ne kadar önüne geçildiği ile ölçülür. 

İş yerleri ve iş yaşamı da bireyci kültür özelliklerine uygun olarak düzenle-
nir. Çalışanlar arasında yaratılan yarışma ve rekabet havası özellikle körüklenir. 
İş yerinde grup sadakati pek istenen bir durum değildir. Bireyin iş yerine sadakati 
yerine bireysel verimliliği ölçülür. Uzun yıllar bir işletmeye emek vermiş olmak, 
“kıdem” bir anlam ifade etmez. Yeni işe başlayan biri kısa zamanda gösterdiği 
başarı, işletmeye kazandırdığı çıkar ve verimliliği göz önüne alınarak kıdemli bi-
rinin yerine geçirilebilir. Çalışma yasaları da bu rekabet ve yarışma ortamını des-
teklemektedir.

Geert Hofstede’ye göre, “ bireyci kültür bireyler arasındaki bağların gevşek 
olduğu ve yalnız kendi ve yakın aile üyelerinin bakım ve belirli bir yaşa kadar 
sorumluluğunu üstlendiği kültürdür” (Hofstede, 1993: 67). Gündelik yaşamında 
kendi ayakları üzerinde duran, kararlarını tek başına veren bireyci kültür üyeleri 
etkileşim sırasında da kendilerini öne çıkarırlar. Onlar için “biz” kavramı bireyi 
ikinci plana atar ve önemsizleştirir. Bu yüzden etkileşim sürecini kendileri üzeri-
ne kurmaya özen gösterirler. 

Bu durum bireyci kültürlerin konuşma dillerine de yansır, cümleler mutlaka 
özne ile başlar. Herhangi bir sunuş, iş görüşmesi ya da tanıtımda bireyin kendin-
den söz etmesi, bütün niteliklerini, biraz da abartarak ortaya koymaya çalışması 
normal karşılanır. Bu niteliklerin bazıları ortaklaşa davranışçı kültürlerde söylen-
mesi ya da ortaya konulması görgüsüzlük ve ayıp kabul edilir. 

Erillik-Dişillik 
Kültürün yukarıda açıklanan iki boyutu ile kültürel farklılıkların tamamını açık-
lamak mümkün değildir. Söz gelimi, Amerikan ve Hollanda kültürlerinin ikisi 
de hem güç aralığı hem de bireycilik boyutunda birbirine benzer kültürlerdir. Bu 
nedenle onlar arasındaki farklılığı gösteren başka boyutlara da gereksinme vardır.

Bireyci kültürlerde başarının 
derecesi, rakiplerin ne kadar 
önüne geçildiği ile ölçülür.
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Geert Hofstede, Hollandalı ve Amerikalı gençlerin iş başvurularını incele-
diğinde, Hollandalıların öz geçmişlerinde sadece önemli gördükleri konulara 
değindiklerini, diğer özelliklerini ancak görüşme sırasında ve sorulursa açıkla-
dıklarını, Amerikalı gençlerin ise bütün niteliklerini en ince ayrıntısına kadar öz 
geçmişlerine yazdıklarını, görüşme sırasında da bu niteliklerini abartarak anlat-
tıklarını saptamıştır. Hofstede’ye göre bunun nedeni Hollandalıların alçakgönül-
lü, Amerikalıların ise kararlı, kendinden emin davranışları üstün tutmalarıdır.

Buradan hareket ederek, Hollanda ve Amerikan kültürlerinin güç aralığı ve bi-
reycilik boyutlarında hemen hemen aynı olmakla birlikte başka bir boyutta, yani 
alçakgönüllülük ile kararlılığı birbirinden ayıran bir boyutta ayrıştıklarını belirt-
miştir. Bu kültürel boyut “Erillik-dişillik” (masculinity-femininity) boyutu olarak 
adlandırılmıştır.

Eril kültür, “cinsiyete dayalı rollerin belirgin olarak birbirinden ayrıldığı; er-
keklerin kararlı, sert ve maddi yönelimli, kadınların alçakgönüllü, duyarlı olduk-
ları ve yaşam kalitesine önem verdiği kültürleri”,

Dişil kültür ise “cinsiyete dayalı rollerin birbiriyle kesiştiği, hem kadınların 
hem de erkeklerin alçakgönüllü, duyarlı oldukları ve yaşam kalitesine önem ver-
dikleri kültürleri” açıklayan kavramlardır (Hofstede, 1993: 105).

Eril ve dişil terimlerinin kadınla erkek arasındaki biyolojik farklılıklara dayalı 
cinsiyet rollerini belirlemek için kullanılan erkek ve dişi terimlerinden farklı oldu-
ğunu gözden uzak tutmamak gerekir. Eril ve dişil terimleri ile önceden belirlenmiş 
ve kültürün ve ait olduğu toplumun tümünü kapsayan roller ifade edilmektedir. 

Kadın ve erkek arasındaki rol paylaşımı, toplumun en küçük birimi olan ailede 
başlar. Toplumun erillik-dişillik boyutundaki yerini de bu rol dağılımı belirler. 
İlk çocukluk çağlarında cinsiyete dayalı değerler ve davranış örüntüleri öğrenilir.

Söz gelişi, ülkemize gelen Japon ve Amerikalı turist grupları gözlendiğinde 
Amerikan kadınlarının Japon kadınlarından daha hareketli ve dışa açık davran-
dıkları, Amerikalı erkeklerin göreceli olarak daha sakin hareket ettikleri gözle-
nebilir. Eril kültürlerde hem genç erkekler hem de genç kızlar hırslı ve rekabet 
yönelimli bir yaşama hazırlanırlar. Bu kültürlerde kızlar erkek kardeşleriyle daha 
sonra da eşleriyle hemen her alanda yarışırlar. Dişil kültürlerde ise hem kızlar 
hem de erkekler alçakgönüllü olmayı öğrenirler. Hırslı olmak olumsuz bir nitelik 
olarak değerlendirilir. 

Eril kültürlerde her zaman önde olma çabası dişil kültürlerde bireyi gülünç 
duruma düşürebilir. Dişil kültürlerde birey güçlü yanlarını dışa vurmaz. Eril kül-
türlerde çocuklar güçlü olana hayranlık duyarken, dişil kültürlerde ise çocuklara 
zayıftan ve ezilenden yana olmak fikri aşılanır.

Eril kültürlerde öğrenciler sınıfta kendilerini göstermeye çalışır, birbirleriyle 
yarışırlar. Dişil kültürlerde ise öğrenciler çalışkan ve gayretli oldukları izlenimi 
yaratmaya çalışır ama açıkça yarışmazlar. Öğrencinin başarısızlığı eril kültürlerde 
felaket olarak algılanırken dişil kültürlerde bu kadar ciddiye alınmaz. Ülkemizde, 
özellikle kentlerdeki okul yaşamı ile kırsal kesimdekiler karşılaştırılınca, kent kül-
türünün görece daha eril, kırsal kesim kültürünün ise görece daha dişil olduğunu 
söylemek mümkündür.

Eril kültürlerde bireyler başarıları ve zaferleri oranında ödüllendirilirken, dişil 
kültürlerde gördükleri “aile terbiyesi”, alçakgönüllülükleri ve dayanışma yönelimleri 
açısından değerlendirilirler. Eril kültürde adalet, dişil kültürde ise eşitlik önemlidir.

Çalışma yaşamında da kültürün erillik-dişillik boyutunu gözlemek mümkün-
dür. Dişil kültürlerde, iş yerinde yardımlaşma ve sosyal bağlantılar kurulmasına 
olanak sağlanması gerekirken, eril kültürlerde ise iş yerinden, çalışana bağımsızca 

Cinsiyete dayalı rollerin 
belirgin olarak birbirinden 
ayrıldığı kültürlere eril, 
cinsiyete dayalı rollerin 
birbiriyle kesiştiği kültürlere 
ise dişil kültür denir. 

Eril kültürlerde kızlar 
erkeklerle hemen her alanda 
yarışırken dişil kültürlerde 
hırslı olmak hoş karşılanmaz.

Eril kültürde adalet, dişil 
kültürde ise eşitlik önemlidir.
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kendi amaçlarına ulaşma olanakları tanıması beklenir. Eril kültürlerde yönetici-
den girişimce ve atak olması beklenirken, dişil kültürlerde en iyi yönetici karar 
süreçlerine açıkça katılmayan, çalışanlar arasında uzlaşma sağlamaya çalışarak iş 
yerindeki uyumu koruyan kişidir.

Kültürlerin erillik-dişillik özellikleri konuşulan dilde de kendini gösterir. Eril 
kültürlerde söylenecek söz doğrudan doğruya, düz anlamıyla söylenir. Dişil kül-
türlerde ise niyetlenilen söz karşıdakini kırmamak ya da mevcut durumu bozma-
mak amacıyla dolaylı olarak aktarılır. “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” 
deyimi ile daha iyi açıklanabilen bu konuşma biçemi Anadolu’da yaygın olarak 
kullanılır.

Belirsizlikten Sakınma 
Bileşenleri, süreçleri ve sonuçları hakkında kestirimde bulunulamayan belirsiz du-
rumlar her zaman insanları rahatsız eder. Belirsizlik bilgi eksikliğinden doğar ve 
bilişsel bir durumdur. Belirsizliği ortadan kaldırmanın temel yolu onu doğuran bil-
gi eksikliğini ortadan kaldırmaktır. Bilgi üretmek bu nedenle insanlığın en önemli 
uğraşı olmuştur. Olay ve olguların altında yatan nedenleri öğrendikçe belirsizlik du-
rumları azalmaya başlamıştır. Ancak her yeni durum bireyin tanımadığı bileşenleri 
içerebileceği için belirsizliği tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Zaten 
belirsizliğin tamamen ortadan kalması, iletişimin de sonra ermesi anlamına gelir. 

Bilindiği gibi iletişim süreci taraflar arasında anlam alışverişine dayalı olarak yü-
rür. Eğer hiçbir belirsizlik yoksa ve bütün taraflar mevcut bütün anlamlara sahipse 
belirsizlik ortadan kalkar ve iletişim durur. Bu nedenle her zaman belirsizlik olacak 
ve insanlar onu ortadan kaldırmak için çaba harcayacak, iletişim devam edecektir.

İnsanlık tarihi sonsuz belirsiz durumlarla mücadele tarihi olarak da görülebi-
lir. Aşırı belirsizlik korku yaratır. Doğa olaylarının anlaşılamadığı çağlarda insan-
lar doğaya tapınmaya ve korkudan kurtulmak için dinî sistemler kurmaya, daha 
sonraları bilgilerini artırmaya ve toplumsal düzenlemeler yoluyla bireyler arası 
ilişkileri düzenlemeye çalışmıştır. Âdet, gelenek ve örflerle hukuk kurumu ve ya-
salar toplumsal ilişkilerde ortaya çıkabilecek belirsiz durumların ortadan kaldırıl-
ması için geliştirilmiştir. Böylece bireyler belirsizliklere karşı korunmaktadır. Din 
kurumu, doğaüstü güç ve güçlerle bağlantı kurularak geleceğe ilişkin belirsizliği 
ortadan kaldırma işlevini görür. 

Bilinmeyenden korkmak bütün insanlar için geçerli, ortak insani bir duygudur. 
Her kültür bu korkuyu yenmek için farklı yollar bulmuş ve korkuya karşı farklı tu-
tumlar geliştirmiştir. Fransız sosyolog Emile Durkheim, XIX. yüzyılın sonlarında 
yaptığı bir araştırmada, çeşitli ülkelerde intihar olaylarının nüfusa oranının yıllar 
değişse de sabit kaldığını saptamıştır. İntiharı, gelecekle baş edememe ve çaresiz-
lik korkusuna dayandıran Durkheim, ülkeler arasındaki, yıllara göre değişmeyen 
oran farkının, bu kültürlerin korkuya karşı tutumuna bağlı olduğunu belirtmiş-
tir. Yani her kültürün korkuya karşı geliştirdiği kendine özgü bir tutum vardır. 
Bu tutum yalnız gelecekle ilgili kararlarda değil, yaşamın bütün alanlarında etkili 
olur. Söz gelişi, bilinmeyenden korkma derecesinin yüksek olduğu kültürlerde, 
iletişim sürecinde taraflar bir iletiyi birkaç yoldan göndererek, anlamın aktarıl-
masını garantiye almak isterler. Bir taraftan konuşarak sözlü ileti gönderirken, 
diğer taraftan jest ve mimiklerle sözle söylediklerini desteklemeye çalışır. Korku 
derecesinin yüksek olduğu kültürlerde yüksek sesle konuşmak, konuşma sıra-
sında abartılı el kol hareketleri yapmak, kararlılığını belirtmek için “yumruğunu 
masaya vurmak” gibi iletişim davranışları normal kabul edilir. Kültürlerin korku 



3. Ünite - Kültürlerarası İletişim Kuramları 69

derecesi ile belirsizlikten sakınma derecesi arasında pozitif bir ilgileşim (korelas-
yon) saptanmıştır (Hofstede,  1993: 134). 

Sosyologlar, Amerikan işletmelerinde araştırma yaparken belirsizliklerle mü-
cadele yollarını ifade etmek için “belirsizlikten sakınma” kavramını ortaya atmış-
tır (March ve Olsen 1976). Her kültürde belirsizlikten sakınma derecesi faklıdır. 
Hofstede’ye göre, belirsizlikten sakınma derecesi “bir kültürün üyelerinin tanımadık-
ları durumlarda kendilerini tehdit altında hissetme düzeyi”dir (Hofstede, 1993: 133). 

Bu duygunun ortalama derecesi kültürden kültüre farklılık göstermekte ve bi-
reyin iletişim davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Belirsizlikten sakınmaya 
yönelik davranışlar açık olmayan ve anlaşılmayan durumları azaltmayı amaçlar. 
Belirsizlikten sakınma derecesinin yüksek olduğu kültürlerin üyeleri iletişim sü-
recinde duygusal, huzursuz, heyecanlı, aktif ve hatta saldırgan davranışlar göste-
rirler. Belirsizlikten sakınma derecesi yüksek kültürlerde belirsizlik yaratabilecek 
durumlara meydan vermemek için yaşamın bütün alanlarında anlaşılabilir ku-
rallar geliştirilir. “En kötü kural, kuralsızlıktan iyidir” anlayışı bu tür kültürler-
de geçerlidir  çünkü belirsiz durumda kalmaktansa kendilerini riske atmaktan 
çekinmezler. Bu nedenle belirsizlik derecesi yüksek kültürlerde, “ağız dalaşı” ya 
da “söz düellosu”na pek rastlanmaz. Tartışmanın nereye varacağı belli olmadığın-
dan, belirsizlikten kurtulmak için hemen fiziksel saldırıya ya da silaha başvurulur. 
Gündelik yaşamda gerçekleşen bu tür olayların oranına bakarak bir kültürün be-
lirsizlikten sakınma eğilimi konusunda fikir sahibi olunabilir.

Belirsizlikten sakınma derecesinin düşük olduğu kültürlerde ise sakin ve kont-
rollü davranışlar gözlenir. Bu tür kültürlerde gündelik yaşam ilişkilerinin düzenlen-
mesi için her alanda ayrıntılı kurallara gerek yoktur. Karşılaşılabilecek her durum 
için kural koymak yerine, insanlar arasında karşılaşılan duruma göre uzlaşıyla bir 
yol bulunması tercih edilir. Yasalar da temel yaşam alanlarını düzenler, ayrıntılar 
müzakere ve yorumla belirlenir. Söz gelişi, İngiltere’de yazılı bir anayasa bulunma-
masına karşın, ülkemizde anayasa olmadan hiçbir işin düzgün yürüyemeyeceği an-
layışı hâkimdir. Yasa ve kuralların ayrıntıları içermemesi, toplum içinde hemen her 
belirsiz durumun tartışılarak çözümlenmesini gerekli kılar. Belirsizlikten sakınma 
derecesi düşük kültürlerde bu gündelik yaşamın önemli bir parçasıdır. En küçük 
sorunlar bile tartışılır. Tartışma, olumsuz bir davranış olarak algılanmaz. 

Kültürlerin belirsizlikten sakınma dereceleri eğitim kurumlarına da yansır. 
Yüksek derecede belirsizlikten sakınan kültürlerde öğretmen, öğrencilerin bütün 
sorularına yanıt verebilecek kişi olarak algılanır. Yabancı terminoloji ile konuşan, 
söylediklerinin hepsi anlaşılmasa da bilgiç tavırlar takınan öğretmenler, öğrenci-
ler tarafında daha çok takdir edilir, onlardan çekinilir. Daha ileri derecelerde ise 
öğretmen ya da kitap yazarının yazdıklarını anlamak için özel bir çaba göstermek 
gerekir. Bu durumda öğrenci ya da okur, öğretmenin ya da yazarın bilgeliğine 
sığınarak onun söylediği ve yazdığını kabul eder ve belirsiz durumdan kurtulmuş 
olur. Belirsizlik derecesi düşük olan kültürlerin üyeleri ise basit, anlaşılır bilgileri 
değerli görmezler. Kendi düzeylerinin üzerinde, bilmedikleri alanlarda çalışma 
ve araştırma yapmayı tercih ederler. Bu kültürlerde öğretmenlerin her şeyi bil-
medikleri, alanları dışında kalan şeyleri bilmek zorunda olmadıkları kabul edilir. 
Öğrenciler, kendi alanlarında da olsa, öğretmenle fikir ayrılığı ortaya çıktığında 
görüşlerini açıkça ifade edebilir ve öğretmenle tartışabilirler. 

Çalışma yaşamında belirsizlikten sakınma derecesinin yansımaları daha açık 
görülür. Plansız, programsız ticari risk alma, iş yerinde ani kararlar verme, yıllık 
yeni iş yeri açılış ve mevcutların kapanma oranlarının yüksek olması gibi durum-

Belirsizlikten sakınma derecesi 
bireylerin tanımadıkları 
durumlarda kendilerini tehdit 
altında hissetme düzeyini 
ifade eder.

Belirsizlik derecesi yüksek 
kültürlerde, belirsizlikten 
kurtulmak için ani tepkiler, 
belirsizlikten sakınma 
derecesinin düşük olduğu 
kültürlerde ise sakin ve 
kontrollü davranışlar gözlenir.
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lar belirsizlikten sakınma derecesinin yüksek olduğu kültürlerde sıkça görülür. 
Araştırma ve planlamaya zaman harcamaktansa bir an önce iş yerini açıp ne ola-
cağını görmek isteyenlere karşın, belirsizlikten sakınma derecesi düşük kültürün 
üyeleri, küçük sayılabilecek bir girişim için bile sabırla ön araştırma yapar, olası 
seçenekleri hesaplar ve gerekirse işi yapmaktan vazgeçerler. 

Belirsizlikten sakınma derecesi düşük kültürlere mensup turistler, bütün se-
çenekleri ayrıntılı olarak inceler, planlı davranır ama karar vermekte acele etmez, 
karar verdikten sonra tatillerini en ince ayrıntısına kadar hesaplarlar. Belirsizlik-
ten sakınma derecesi yüksek kültürlere mensup turistler ise genellikle ilk karşı-
laştıkları turizm bürosundan ya da reklamdan edindiği izlenimle seçim yapar ve 
gideceği yer hakkında hazırlık bile yapmadan tatile çıkarlar.

Kültürler belirsizlikten sakınma boyutuna göre karşılaştırıldığında birbirlerine 
göre belli bir konumlarda bulunurlar. Belirsizlikten sakınma derecesi mutlak bir 
değer değildir.

Belirsizlikten sakınma derecesi mutlak bir değer değildir.

Aynı kültüre mensup bireyler arasında da belirsizlikten sakınma derecelerine 
göre farklılık vardır. Bir kültürün belirsizlikten sakınma derecesinden söz eder-
ken, o kültürdeki bütün bireylerin ortalaması kastedilmektedir. 

Zaman Yönelimi Boyutu
Kültürel Boyutlar Kuramı’nın başlangıçta belirlenen dört boyutuna sonradan ek-
lenen zaman yönelimi boyutu, kültürlerin zaman algılamaları arasındaki farklı-
lığa dayanmaktadır. Zaman, bütün kültürler için algılanması ve anlaşılması güç, 
kontrol edilemeyen ortak sorun alanlarından biridir. Edward T. Hall’ün insanla-
rın ortak enformasyon sistemlerinden bir olarak adlandırdığı zaman algılamasını 
Hofstede boyut olarak ele almaktadır. Kluckhohn ve Strodbeck’in kültürel yöne-
limler kuramında da zaman yönelimi kavramı kullanılmaktadır. Bu nedenle bu-
rada Hofstede’nin zaman yönelimi nasıl anladığı konusuna kısaca değinilecektir.

Hofstede’ye göre, zaman yönelimi boyutu, toplumların erdeme ulaşma arayışı 
ile yorumlanabilecek bir kavramdır. 

Kısa dönem zaman yönelimine sahip toplumlar genellikle kesin gerçeğe ulaş-
makla ilgilenirler. Bu kültürlerin üyeleri belirli kurallar çerçevesinde düşünen ve 
geleneklere saygılı, geleceğe hazırlık yapmaya göreceli olarak az eğilimli ve hızlı 
sonuç almaya hevesli insanlardır.

Uzun dönem zaman yönelimli kültürlerin üyeleri ise gerçeğin daha çok duru-
ma, bağlama ve zamana bağlı olduğunu düşünür. Gelenekleri değişen koşullara 
uydurmaya çalışır, tasarruf ve yatırıma istekli ve tutumludurlar, işlerinde sebat 
gösterirler.

Kültürlerarası farklılıklar hangi boyutlarda ölçülebilir?
5
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Özet

İnsanların ortak etkinliklerini tanımlamak.
 Etkileşim: Bütün canlılar uyarılma yeteneğine 
sahiptir ve uyarılma, canlının çevresi ile etkile-
şiminin birinci koşuludur. Bütün insanlar aynı 
uyarıları algılar ve tepki göstererek etkileşim 
sürecine katılır. Ancak aynı uyaran her kültürde 
farklı algılanır ve farklı tepki gösterilir.

 Toplumsal yaşam: Bütün insanlar topluluklar 
halinde yaşarlar ancak diğer canlılardan daha 
karmaşık ve kurumsallaşmış bir toplumsal ya-
şam sürerler. Toplumsal yaşamın kuralları, ku-
rumları ve davranışları belirleyen normlar kül-
türden kültüre değişir. 

 Geçinme: Bütün insanlar yaşamlarını devam et-
tirebilmek ve hayatta kalabilmenin koşullarını 
yerine getirmek zorundadır. Temel gereksinme-
lerin karşılanmasına yönelik etkinliklerin tümü 
geçinme etkinlikleri adı altında toplanır. Her 
toplum, bulunduğu coğrafi koşullar, sahip oldu-
ğu mali ve teknolojik olanaklara göre geçinme 
etkinliklerini şekillendirir. 

 İki cinsiyetlilik: İnsanlar arasındaki biyolojik 
farklılıkların toplumsal yaşamdaki yansıması 
olan etkinlik sistemidir. Her kültürde erkek ve 
kadınlar için “uygun” görülen farklı davranış 
örüntüleri vardır. 

 Mekânı kullanma: Her canlının uzamsal bir 
egemenlik sınırı vardır. İnsan, en karmaşık can-
lı varlık olarak mekânı diğer canlılardan daha 
farklı algılar ve kullanır. Mekânı algılama ve kul-
lanma kültürler arasında da farklılık gösterir.

 Zamanı kullanma: Doğal zaman insan yaşamı-
nın şekillenmesinde belirleyici rol oynar. Ancak  
kültürel birikimlerin artmasıyla insan etkinlik-
leri doğal zamana göre değil kültürel zamana 
göre düzenlenir oldu. Kültürler arasında da za-
man algı ve kullanımında farklılıklar oluştu. 

 Öğrenme: İnsanın doğumundan ölümüne kadar 
devam eden temel insani etkinliklerden biridir 
ve bireyin çevreye uyumu için gerekli olan bilgi-
leri edinme sürecini ifade eder. Ancak bu temel 
etkinlik kültürden kültüre farklı yol, yöntem ve 
sürelerde gerçekleşir. 

 Oyun: Yaşamı renklendirmeye yarayan en 
önemli ortak insan etkinliğidir. Her kültürde 
yaşamın, yerine getirilmesi ya da uyulması zo-
runlu bütün kural ve koşulları oyun haline geti-
rilir. Ancak oyunların yapı ve biçemi kültürden 
kültüre değişir.

 Savunma: Bütün canlılar içgüdüsel olarak, ken-
dilerini dışarıdan gelecek tehlikelere karşı savu-
nur. Ancak insan, kendine özgü savunma sis-
temleri oluşturur. Benzer sorun alanlarında bile 
her kültür farklı savunma sistemi kurar. 

 Maddeden yararlanma: Her canlı, yaşamını 
sürdürebilmek için çevresindeki maddelerden 
yararlanır. İnsan, doğal yetenekleri yanında bilgi 
birikiminden yararlanarak çevresindeki mad-
deleri yararlanabileceği hale getirir. Her kültür 
maddeyi farklı şekillerde kullanır ve onunla ilgili 
farklı soyutlaştırmalar yapar.

Zaman, mekân algısı ve kullanımı açısından 
kültürel farkları açıklamak.
 Her toplumun kültürel zaman sistemi vardır. Bi-
reyler etkileşim sürecinde bu zaman sistemlerini 
istem dışı olarak kullanır. Kültürler zamanı kul-
lanma açısından “monochronic” (monokronik) 
kültürler ve “polyhcronic” (polikronik) kültürler 
olmak üzere iki gruba ayrılır. Monokronik kül-
türlerin üyeleri zamanı dilimlere ayırarak her 
dilimi belirli bir amaç için kullanırlar. Polikro-
nik kültürlerin üyeleri için insanlar arasındaki 
etkileşimin kendisi zamandan daha önemlidir. 
Bu kültürlerde zaman bir nokta olarak algılanır 
ve birçok etkinlik eş zamanlı olarak devam eder. 

 Her canlının uzamsal bir egemenlik sınırı vardır. 
İnsan, en karmaşık canlı varlık olarak mekânı 
diğer canlılardan daha farklı algılar ve kullanır. 
İnsan ile doğal çevre arasındaki ilk fiziksel sınır 
cilttir. Bundan sonra soyut sınırlar gelir. Birey 
merkezde olmak üzere, içeriden dışarıya doğru 
halkalar halinde genişleyen bu sınırların belirle-
diği mekânlar sırasıyla; kişisel mekân ve egemen-
lik mekânlarıdır. Kişisel mekânlar ve egemenlik 
mekânları bireyden bireye farklılık göstermekle 
birlikte, kültür tarafından belirlenirler.

1

2
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Bağlamla anlam arasındaki bağlantıyı ifade 
etmek.
 Bazı kültürler, kendileri için önemli olan bilgile-
ri biriktirir ve benzer alanda gelen enformasyo-
nun güncel olan kısmını alarak bunlarla birleşti-
rip anlamlandırır. Bağlamlama sürecinde birey, 
algıladığı enformasyonu, belleğindekiler arasın-
dan ilgili gördüğü bilgiye bağlayarak anlamlan-
dırır. Az miktarda enformasyon işleyerek anlam 
yaratabilir. Bu tür kültürler geniş bağlamlı kültür 
olarak adlandırılır. Bazı kültürler ise aşırı enfor-
masyon yükünden kurtulmak için her defasında 
tek bir konu ile ilgili bütün enformasyonu alır 
ve işlerler. Bu tür kültürlere dar bağlamlı kültür 
denir.

Kültürel boyut kavramını açıklamak.
 Kültürel boyut, kültürün diğer kültürlerde de 
ölçülebilen yönüdür. Söz gelimi, bir kültürde, 
otorite ile ilişkiler alanında bireyin otoriteye iti-
raz etmesi hoş karşılanırken başka bir kültürde 
otoriteye itiraz eden cezalandırılabilir. Burada, 
otorite ile ilişki, başka bir kültürde ölçülebilen 
kültürel bir boyut olarak görülür. 

Kültürleri ayırt etmek için yararlanılan boyutları 
sıralamak.
 Kültürler boyutlar güç aralığı, bireycilik-ortak-
laşa davranışçılık, erillik-dişillik, belirsizlikten 
sakınma ve zaman yönelimi boyutlarında bir-
birlerinden ayırt edilebilir.

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi ortak insan etkinliklerin-
den geçinmenin kültürel yansımalarından biridir? 

a. Askerlik hizmetini kutsal saymak. 
b. Kadın erkek eşitliğini kabul etmek.
c. Esnaf örgütleri kurmak.
d. Sanata önem vermek.
e. İdam cezasını kaldırmak.

2. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyeti tam 
olarak tanımlar?

a. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğe verilen de-
ğeri ifade eden cinsiyete dayalı kural ve uygula-
malardır.

b. Toplumsal cinsiyet, kadınların haklarını koru-
yan, biyolojik temeli olmayan kural ve uygula-
maları içerir.

c. Toplumsal cinsiyet, biyolojik temele dayalı ol-
madan insanları cinsiyetlerine göre ayıran kural 
ve uygulamalardır.

d. Toplumsal cinsiyet, insanları cinsiyetlerine göre 
ayırmadan onlara tanınan hakları belirleyen 
kural ve uygulamalardır.

e. Toplumsal cinsiyet, her kültürün kendi üyele-
ri arasında cinsiyet ayrımı gözetilmemesi için 
koyduğu kural ve uygulamalardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi monokronik kültürün 
özelliklerinden biridir?

a. Zaman planlaması yerine kaliteye öncelik ver-
mek.

b. Zamanı maliyet hesaplarına katmamak.
c. İnsan ilişkilerini plan ve programlardan önemli 

saymak.
d. Her zaman dilimini belirlenen bir etkinlik için 

kullanmak.
e. Zaman sınırlamasını çalışanlar üzerinde baskı 

olarak algılamak.

4. Aşağıdakilerden hangisi polikronik kültürün özel-
liklerinden biridir?

a. Planlanmamış işe başlanmaması. 
b. Her bireyin kendi işiyle meşgul olması.
c. Zamanın lineer bir doğru olarak algılanması.
d. Zamandan tasarrufa önem verilmesi.
e. Aynı anda birkaç işin bir arada yapılması.

5. Aşağıdakilerden hangisi geniş bağlamlı kültürlerin 
özelliklerinden biridir?

a. Bireyin ilgi alanı dışında kalan konularla ilgi-
lenmemesi.

b. Bireyin sadece uzmanlık alanında fikir yürüt-
mesi.

c. Anlam yaratmak için çok bilgiye ihtiyaç duyul-
ması.

d. Anlam yaratmak için önceden toplanan bilgi-
den yararlanılması.

e. Enformasyon yükünü azaltmak için her konuya 
ilgi gösterilmesi.

6. Aşağıdakilerden hangisi dar bağlamlı kültürlerin 
özelliklerinden biridir? 

a. Konunun geçmişini anlatmak.
b. Leb demeden leblebiyi anlamak.
c. Konuya girmeden çevresinde dolaşmak.
d. Konu başlıklardan oluşan gündem hazırlamak.
e. Detay yerine özet bilgiyle yetinmek.

7. Aşağıdakilerden hangisi kültürler arasındaki güç 
aralığı boyutunda ölçülebilir? 

a. Kadın-erkek iş bölümü.
b. Hiyerarşik ilişkiler.
c. Eşzamanlı meşguliyet.
d. Enformasyon ihtiyacı.
e. Gelecek anlayışı.
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Yaşamın İçinden

8. Aşağıdakilerden hangisi kültürel boyutlar kuramı-
nın boyutlarından biri değildir?

a. Güç aralığı.
b. Erillik-dişillik.
c. Zaman yönelimi.
d. Mekan yönelimi.
e. Belirsizlikten sakınma.

9. Aşağıdakilerden hangisi kültürün bireycilik-ortak-
laşa davranışçılık boyutuyla ilgilidir?

a. Okul arkadaşına derslerinde yardım etmek.
b. Aynı anda birkaç işi bir arada yapmak.
c. Büyüklerin söylediği her şeyi sorgulamadan ka-

bul etmek.
d. İnsanlarla konuşurken iyice yaklaşıp dokunmak.
e. Tartışmaya girmemek için kavga etmek.

10. Aşağıdakilerden hangisi belirsizlikten sakınma bo-
yutuyla ilgilidir?

a. Okul arkadaşına derslerinde yardım etmek.
b. Aynı anda birkaç işi bir arada yapmak.
c. Büyüklerin söylediği her şeyi sorgulamadan ka-

bul etmek.
d. İnsanlarla konuşurken iyice yaklaşıp dokunmak.
e. Tartışmaya girmemek için kavga etmek.

1993 yılında Almanya’nın Münih kentindeki BMW 
Otomobil Fabrikasında yazarın gözlediği bir olay:
Bir Türk işçi yeni geliştirilmiş ve bir saatte üretmesi 
gereken parça sayısı önceden belirlenmiş bir makine-
de çalışmak üzere görevlendirilir, ancak işi zamanın-
da yetiştiremez. Alman ustabaşı bunu görür ve işçinin 
yanına gelir. Makinenin nasıl çalıştırılması gerektiğini 
bir kez daha gösterir ve anlayıp anlamadığını sorar. 
Almancayı iyi bilen genç Türk “evet anladım” der. Us-
tabaşı bir saat sonra yine gelir ve yapılan işe bakar. İş 
yine eksiktir. İşin nasıl yapılacağını bir kez daha an-
latır, ancak sonuç değişmez. Bunun üzerine ustabaşı 
Türk işçi hakkında gerekli formları doldurup başka bir 
kısımda çalıştırılmak üzere kendi grubundan çıkarır. 
Türk işçi verildiği kısımda daha önce hiç çalışmamıştır 
ve oradaki bütün makineler onun için yenidir. Kısmın 
Alman ustabaşı işçiye bir iş verir ve işin nasıl yapıla-
cağını anlatması için hemen hemen aynı yaşlarda baş-
ka bir Türk işçiyi görevlendirir. Verilen yeni iş önceki 
işten daha karmaşık olduğu halde, Türk işçi görevini 
çabucak kavrar ve öngörülen parça sayısını rahatlıkla 
yetiştirir.
Burada genç Türk işçisinin birinci Alman ustabaşının 
gösterdiği işi yapamadığı halde, yeni ve aynı zorlukta 
bir başka işi kendi yaşında başka bir Türk işçisinden 
nasıl olup da çabucak öğrenebildiği sorusu ortaya çık-
maktadır. Adı geçen araştırmada Alman ustabaşı işi 
gösterirken kendine göre önemli gördüğü noktalar 
üzerinde durduğu ve işçinin anlamadığı noktaları ken-
disine sormasını beklediği, genç Türkün ise anlama-
dığı şeyler olsa bile bunlar hakkında ustabaşına soru 
yöneltmediği ve bu nedenle işin en verimli şekilde 
nasıl yapılacağını öğrenemediği saptanmıştır. Bunun 
nedeni, Türk Kültüründe baba, amca, ağabey gibi ya-
kın akrabalarla birlikte genel olarak daha yaşlı olanlar, 
amirler ve resmi görevlilerle yaşça küçük olanlar ve 
“ast”lar arasındaki hiyerarşik sıralamada, kademeler 
arasındaki aralığın büyük olmasıdır. Bu kültürel özel-
lik, genç Türk işçinin ustabaşına sorular yöneltmesini 
ve işin detaylı olarak anlatılmasını talep etmesini en-
gellemektedir. Gönderildiği yeni kısımda kendisine işi 
anlatan diğer Türk gencine anlamadığı noktaları soran 
işçi kısa zamanda bütün ayrıntıları öğrenerek istenilen 
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
verime ulaşmıştır. Çünkü aralarında hiyerarşik farklı-
lık bulunmayan başka bir Türk’e çekinmeden soru so-
rabilmiş ve işi kısa zamanda öğrenmiştir. 

Kaynak: A. Kartarı: Deutsch-Türkische Kommunikati-
on am Arbeitsplatz. Zur interkulturellen Kommunika-
tion zwischen türkischen Mitarbeitern und deutschen 
Vorgesetzten in einem deutschen Industriebetrieb, 
Münster/New York/München/Berlin 1997, s. 103.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Ortak İnsan Etkinlikleri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “İki Cinsiyetlilik” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “Zamanı Kullanma” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise “Zamanı Kullanma” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise “Anlam ve Bağlam” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
6. a Yanıtınız yanlış ise “Anlam ve Bağlam” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Güç Aralığı” başlığını ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Kültürel Boyutlar” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Bireycilik-Ortaklaşa Dav-

ranışçılık” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yanıtınız yanlış ise “Belirsizlikten Sakınma” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1 
Doğal zaman kendi döngüsü içinde akıp giderken kül-
türce şekillendirilmiş zaman insan yaşamının temel 
düzenleme sistemi olarak insan etkileşimini de şekil-
lendirir ve her toplumun yaşam koşulları ve etkinlik 
alanlarına göre oluşmuş bir kültürel zaman sistemi 
vardır. Zaman algısı kültürden kültüre değiştiği halde 
doğal zaman herkes için aynıdır.

Sıra Sizde 2 
Kültürün büyük kısmı öğrenilmiş davranışlardan iba-
rettir. Nasıl öğreneceğimizi de kendi kültürümüz içinde 
öğrendiğimiz için, kültürümüze uygun olmayan yön-
temlerle bir şeyi öğrenmemiz mümkün olmaz. Kültür 
farklılıkları nedeniyle bir ülkede başarılı olmuş öğre-
tim yöntemlerinin, kültürel nitelikleri farklı olan baş-
ka ülkelerde uygulanması bu yüzden olumlu sonuçlar 
doğurmaz. Öğrenme sistemini bilmeden bir kültürün 
üyeleri ile etkin iletişim de kurulamaz çünkü her birey 
enformasyonu kendi kültürel öğrenme kalıpları içinde 
algılar, anlamlandırır ve içselleştirir. İçselleştirmeyi de 
içeren bu süreç öğrenme süreci olarak adlandırılır.

Sıra Sizde 3
İnsanlar işleyebileceklerinden fazla enformasyona 
maruz kaldıklarında, yani sisteme giren enformasyon 
bireyin işleyip anlamlandıracağından fazla olduğu du-
rumlarda, algılanan enformasyon sınıflandırılır, öne-
mine göre sıralanır. Daha sonra benzer alanda gelen 
enformasyonun güncel olan kısmı sınıflandırılmış en-
formasyonla birleştirilip anlamlandırır. Bu sürece bağ-
lamlama süreci denir. Bağlamlama sürecinde birey, al-
gıladığı enformasyonu, belleğindekiler arasından ilgili 
gördüğü bilgiye bağlayarak anlamlandırır. Bu şekilde 
aşırı enformasyon yükünden kurtulur.



Kültürlerarası İletişim76

Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 4 
Inkeles ve Levinson; otorite ile ilişkiler, birey ile grup 
arasındaki ilişkiler, erkek ya da kız olarak dünyaya gel-
menin toplumsal etkileri, bilinmeyen karşısında tutum 
ve saldırganlığın kontrol altına alınmasını ortak top-
lumsal sorun olarak tanımladılar. Bütün toplumların 
belirtilen bu alanlarda sorunları ve bu sorunlara bul-
dukları çözüm yolları vardır. Dolayısıyla kültürleri kar-
şılaştırmak için her sorun alanında bulunan çözümler 
karşılaştırılabilir ve aralarındaki farklar saptanabilir. 
Böylece her sorun alanı kültürün bir boyutu olarak ele 
alındı ve kültürel boyut, kültürün diğer kültürlerde öl-
çülebilen yönü olarak tanımlandı.

Sıra Sizde 5 
Kültürlerarası farklılıklar güç aralığı, bireycilik-ortak-
laşa davranışçılık, erillik-dişillik, belirsizlikten sakın-
ma ve zaman yönelimi boyutlarında ölçülebilir.

Alex Inkeles ve Daniel J. Levinson.(1954). National 
character: The study of modal personality and soci-
ocultural systems. G. Lindzey (Ed.), Handbook of 
social psychology, Cilt 2. s. 977-1020, Massachu-
setts.

Edward T. Hall. (1973). The Silent Language, 2. Baskı, 
New York.

Edward T. Hall ve M. R. Hall. (1983). Hidden Diffe-
rences. Studies in International Communication. 
How to communicate with Germans, Hamburg.

Geert Hofstede. (1980). Culture’s Concequences: In-
ternational Differences in Work-Related Values, 
Beverly Hills.

Asker Kartarı. (2006). Farklılıklarla Yaşamak. Kültür-
lerarası İletişim, Ankara.

James G. March ve Johan P. Olsen. (1976). Ambiguity 
and Choice in Organizations, Bergen.

Mevlüt Özhan. (1990). Çocuk Oyunlarımız, Ankara.
http://geert-hofstede.com/dimensions.html (Son eri-

şim tarihi: 12.05.2012)





4
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Algı ile kültür arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecek,
Algıda farklılaşmanın gerekçelerini ayırt edebilecek,
Kültürel farklılıkların düşünme biçimlerine etkisini açıklayabilecek,
Farklı kültürlerin neden farklı iletişim kanallarını yeğlediğini açıklayabilecek,
Kültürel farklılıkların iletişim davranışlarına etkisini gözlemleyebilecek
bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Farklılaşma
•	 Algı

•	 Düşünme	Biçimleri
•	 İletişim	Kanalları

İçindekiler







Kültürlerarası İletişim Kültürlerarası Farklılaşma 
ve İletişim

•	 GİRİŞ
•	 ALGIDA	FARKLILAŞMA
•	 DÜŞÜNME	BİÇEMLERİNDE	
FARKLILAŞMA

•	 İLETİŞİM	KANALLARINDA	
FARKLILAŞMA

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM



GİRİŞ 
İster süreç yaklaşımıyla ister anlam aktarımı yaklaşımıyla inceleyelim, iletişim algı-
lama ile başlar. Algılamadığımız hiçbir şeyden anlam çıkaramayız. Algılama, duyu 
organlarımız aracılığıyla çevredeki etkilerin farkına varmak olarak tanımlanabilir. 

Ancak, genellikle duyu organlarımızın, çevremizde olup biteni herhangi bir 
ayrıma tabi tutmadan algılayan araçlar olduğunu düşünürüz. Söz gelimi, gözü-
müzü, görme sınırları içindekileri kaydeden kamera ya da foroğraf makinasına 
benzetiriz. Böylece, gördüklerminizi de çevremizdeki gerçeklerin birer resmi ya 
da filmi olarak kabul ederiz. Oysa “algı”, gözün fotoğraf makinası ya da kamera ile 
ilgisi olmadığını, onlara benzemediğini ifade eden bir kavramdır. Görme fiilini 
gerçekleştiren göz değil beyindir. 

Göz görmez, zihin görür.

Bilindiği gibi, gözümüze gelen ışınlar göz merceği aracılığı ile bir nokta üze-
rinde toplanır ve bu noktadaki sinir uçlarını uyararak beyne işaretler gönderir. 
Bu işaretler beyinde yorumlanarak görüntüye çevrilir. İşte bu çevrilme bilişsel bir 
süreçtir ve zihnimizin işlemesini sağlayan bilgi donanımıyla ilgilidir. Bu neden-
le eğer bir benzetme yapılacaksa gözümüzü, görmeyi sağlayan bilişsel süreçlerle 
birlikte, kameraya değil yönetmene benzetmeliyiz. Bilindiği gibi, kamera gördü-
ğünü, yönetmen ise görmek istediğini ya da izleyiciye ulaştırmak istediğini görür. 
İnsanlar, kamera gibi gördüğü gerçeği kaydetmek yerine, kendi gerçekliğini oluş-
turur. Yönetmen de kameranın teknik olanaklarından, ışıktan ve kurgu sanatın-
dan yararlanarak kendi gerçekliğini yaratır. Bu nedenle insanların genel olarak 
gerçekler dünyasında, ancak kendi gerçeklikleri içinde yaşadığını söyleriz.

Algı kavramı, gerçek olanın birey tarafından olduğundan farklı şekilde görül-
düğünü ifade eder. Birinci bölümde öğrendiğimiz gibi, insan bilişi ya da zihni, do-
ğumdan itibaren kültürce şekillenir ve bireyin neyi algılayıp neyi algılamayacağı 
ya da neyi nasıl algılayacağı kültür tarafından belirlenir.

Kültür hemen her alanda bireyin algısını belirleyen çerçeveler oluşturur. Birçok 
durumda, bireyin hazır olarak edindiği çerçeve, karşılaştığı içerikten daha baskın 
çıkar ve onun önüne geçerek anlam yaratılmasında başat rol oynar. Herhangi bir 
korku filminde yere dökülmüş kırmızı bir sıvı büyük olasılıkla kan olarak algı-
lanırken, aynı sıvı bir komedi filminde salça, reçel ya da boya olarak algılanır. 

Kültürlerarası 
Farklılaşma ve İletişim

Algılama, duyu organlarımız 
aracılığıyla çevredeki etkilerin 
farkına varmaktır. 

İnsanların gerçekler 
dünyasında, ancak kendi 
gerçeklikleri içinde yaşar.
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Burada algıyı yöneten “çerçeve” dediğimiz bağlamdır. Kültür, belirli bağlamlarda 
gerçekleşen olay ve olguları sınıflandırır, sıralar ve her işaret bu bağlamda özel 
anlam taşır. Bu sınıf ve sıralar kültürün mensupları tarafından öğrenilir ve benzer 
bağlamlarda karşılaşılan işaretler, kendilerine uygun gibi görünenlerle aynı şekil-
de algılanır. Bu nedenle korku ya da komedi filmlerinde kırmızı sıvının bileşimini 
sorgulamayız. Çölde görülen serap da algı ile ilgilidir. Isınan havanın yükselirken 
yarattığı görüntü suya benzetilir.

Aşk ile nefretin kardeş olduğu söylenir. Çünkü aşk inanılmayacak kadar kısa 
bir sürede nefrete dönüşebilir. Bireyler bu kadar kısa zamanda değişemeyeceğine 
göre, değişen algı mıdır yoksa bireyler mi? Birbirini seven insanlar, karşıdakine 
farklı bir pencereden bakar ve algılar. Başkalarının, onun hakkındaki yorum ve 
düşüncelerini dinlemez. Çünkü o kendi algısına güvenmektedir. Ancak bakış açı-
sı değişince, her sözü, hareketi, görüntüsüyle ilgili algılar değişir ve ondan nefret 
eder. Aslında değişen karşıdaki değildir, birincinin algılarıdır. Aşk ve nefret kadar 
olmasa da birine karşı sempati duymak, hoşlanmak, sevmek ya da saymak, onun-
la ilgili algılarımızı önemli derecede etkiler.

Burada sıraladığımız duygular nesnel değildir; ancak algılarımız üzerinde çok 
etkilidirler. Algılarımız da duygularımızı etkiler. Bu süreçte, nesnel dayanağı ol-
mayan algı ve duygu döngüsü, bireyi gerçeklerden daha çok uzaklaştırabilir. Bi-
reylerarası ilişkilerden politikaya kadar hemen her alanda bu döngünün sonuçları 
gündelik yaşamımızı etkiler. Birçok ön yargı ve devletleri savaşa sürükleyen du-
rumlar bu şekilde ortaya çıkar.

Bir kişi hakkındaki izlenimlerimiz birdenbire değişebilmesinin nesnel bir dayanağı 
var mıdır?

Bu bölümde, bireylerin aynı enformasyondan nasıl farklı anlamlar çıkardıkla-
rını, bunun sonucunda nasıl farklı düşündüklerini irdelemeye çalışacağız.

Algıda Farklılaşma 
İster duyu organlarımızla ister araç ve cihazlar yardımıyla olsun, sadece algıladı-
ğımız etkenleri iletişim süreci içine katabilir, onları enformasyon olarak işleyebilir 
ve onlardan anlam çıkarabiliriz. Bütün insanların aynı duyu organlarına, küresel-
leşmeyle birlikte de bütün kültürlerin çağdaş teknolojilere ulaşma şansına sahip 
olduklarını düşünürsek, “Algılamada kültürel farktan söz edebilir miyiz?” sorusu 
akla gelir. Kültürlerarası iletişimciler, bu sorunun yanıtının iletişim bilimlerinin 
kuramsal bilgileri içinde zaten bulunduğunu belirtmektedir.

Kod ve Kültür 
Birinci bölümde, iletişimin nasıl gerçekleştiğini tartışırken kodlardan söz etmiş ve kod-
lamanın içsel bir eylem olduğunu, sözlü ve sözsüz sembollerin anlam oluşturacak şekil-
de bir araya getirilmesini ifade ettiğini belirtmiştik. Kodlar, iletişimde yararlandığımız 
farklı ögelerden (element) oluşur. Bu ögelere işaret denir. Her kod, başka işaretlerle bir-
leştiğinde farklı anlamlar yaratan işaretlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. 

Konuşulan dilin kendisi, farklı sözcüklerin bir kombinasyonu olarak, çok sayı-
da farklı anlam oluşturma potansiyeline sahip başlıbaşına bir koddur. Ancak dili 
oluşturan sözcükler de çeşitli işaretlerin birleşmesiyle oluşturulmuş ve belirli an-
lamlar taşıyan kodlardır. Nesnelere, canlılara verdiğimiz isimler, soyut kavramları 
ifade etmek için kullandığımız terimler de birer koddur. Aynı ses ya da işaretle-

Birine karşı sempati duymak 
onunla ilgili algıları etkiler. 

1

Kod, başka işaretlerle 
birleştiğinde farklı anlamlar 
yaratan işaretlerin bir araya 
gelmesiyle oluşur. 
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ri farklı şekillerde birleştirerek değişik anlamlar taşıyan kodlar yaratılmıştır. Dil 
kodları, sesli ve sessiz işaretleri barındırırlar. Söz gelişi, Tükçede “su” şeklindeki 
sesli işaret aynı zamanda bir koddur ve H2O formulü (kodu) ile gösterilen sıvıyı 
ifade eder. Ancak bu işarete “ç” sesli işareti eklersek “suç”, “r” işaretini eklersek 
“sur”, “lak” sesini eklersek “sulak”, “mak” eklersek “sumak” olur ve bunların her 
biri farklı anlamlar taşıyan kodlardır. Başında “s” yerine “ş” sesini kullanırsak 
farklı bir anlam atfedilmiş kod haline gelir. Sesli işaretlerle oluşturulmuş ve söz-
cükler şeklinde kullanılan kodlara “sözel kod” denir. Sözlü iletişimde temel olarak 
sözel kodlardan yararlanırız.

Sözel olmayan kodlar da vardır. Bunlara “sözsüz kod”lar diyoruz. Sözsüz kod-
lar da yapısal olarak sözel kodlara benzer. Giyim kodları, çeşitli giysi parçaları 
farklı renk ve kombinasyonlarda bir araya getirilerek oluşturulur. Bilindiği gibi, 
insanların giyim kuşamları iletişim sürecinde anlam yaratılmasını sağlayan kod-
lar içerirler. Tanımadığınız biriyle ilk karşılaştığınızda, giydiği şeyler ve giyim par-
çalarının birbiriyle ilişkisine bakarak, onun kişiliği, mesleği, dünyaya bakışı ve 
benzeri konularda belirli anlamlar çıkarırız. Aynı gömlek, kravat ve ceketi değişik 
şekillerde giyerek farklı kodlar oluşturmak mümkündür. Örneğin, gömleğin ya-
kasını ilikleyip kravat taktıktan sonra gömleği kumaş bir pantolonun içine yerleş-
tirerek üzerine ceketi giydiğimizde oluşan kod ile gömleğin yakasını iliklemeden 
iyice gevşek bağlanmış bir kravatla gömleği pantolonun üzerine sarkıtıp üzerine 
ceket giydiğimizde oluşan kod birbirinden çok farklıdır. Doğal olarak bu farklı 
kodlarla farklı anlamlar aktarır ya da çıkarırız.

Kodlar sadece kendilerini oluşturan işaretler ve ögelerle anlam kazanmaz. 
Aynı zamanda kodların içinde oluşturulduğu bağlam da taşınacak anlamın yara-
tılmasında önemli rol oynar.

Yukarıdaki örnekte sözünü ettiğimiz giyim kodları, cinsiyet, sosyal statü, yaş, 
içinde bulunulan zaman, mekân ve benzeri faktörlerin de rol oynadığı bir bağ-
lamda anlamını kazanır. Söz gelişi, birinci giysi kombinasyonu orta yaşlı bir er-
kekte başka anlam ifade ederken orta yaşlı bir kadında başka, 16 yaşında bir erkek 
çocukta başka anlama gelir. Aynı şekilde, toplumda lider konumunda olan orta 
yaşlı bir siyaset adamının, parlamento karşısına ikinci kombinasyonda bir giysi ile 
çıkması normal bir durum olarak kabul edilmez. 

Bütün kültürlerde giyim kodları anlam aktarımında önemli rol oynar. Bu ne-
denle iletişimde belirli alanlara yoğunlaşmanın istendiği, askerlik, belirli sanayi ve 
hizmet sektörleri, eğitim gibi alanlarda tektip (uniform) giysi uygulaması yapılır. 
Böylece, giyim kodları üzerinden, rütbe, görev alanı ve benzeri anlamlar dışında 
anlam aktarımı engellenir ve bireyler görevi ya da işlevinin gerektirdiği, algılan-
ması istenilen diğer kodlara yoğunlaşır. Bireylerarası farklılıkları öne çıkarmak 
istemeyen, herkesi aynı değerde kabul eden, sosyo-ekonomik tabakaların giyim 
kodlarıyla ortaya çıkmasını önlenmek isteyen ülke, kurum ve kuruluşlar, ünifor-
ma denilen tektip giyimi tercih ederler. Sanayi işçisi, asker, hostes, pilot, kaptan, 
gemi personeli, garson, kat hizmetlisi ve benzeri meslek sahipleri ile belirli düzey-
lerdeki okullarda tektip giysi kullanılmasının temel amacı budur. Ancak, tektip 
giyimle de belirli anlamlar aktarılır. Giyim kodları, kültürün “görsel kimlik” adı 
verilen bileşeninin önemli bir parçasını oluşturur.

Çalışanlarının giyiminde kullanılan parçalar, renkler ve biçemler, onların han-
gi kuruluşa mensup olduklarını göstermesi ve markanın bilinirliği açısından önem 
taşır. Aynı şekilde, her kültür grubunun giyim tarzı diğerlerinden farklıdır ve gele-
neksel giysi kodlarını izleyerek kültürel değişme hakkında fikir sahibi olunabilir.

Sesli işaretlerle oluşturulmuş 
kodlara sözel kod denir.

Kodların bağlamı da anlamın 
yaratılmasında önemli rol 
oynar.

Giyim kodları, görsel kimliğin 
önemli bir parçasıdır.
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Görüldüğü gibi insan iletişimi temel olarak kodlara dayalı olarak gerçekleşir. 
Anlam koda yüklenir ve kodun alıcı tarafından algılanması beklenir. Bu cümlede-
ki anlamın koda yüklenmesi işlemine kodlama denir. 

Kodlamanın içsel bir süreç olduğunu daha önce belirtmiştik. Birey bu içsel sü-
reçte, aktarmak istediği anlamı, daha önceden öğrendiği, zihnindeki hazır kodla-
ra yükler. Hazır kodlar, kültürün öğrenilmiş kısmını oluşturur. Her kültürde sesli 
ve sessiz işaretler değişik şekillerde bir araya getirilerek farklı kombinasyonlar 
oluşturulur. Bunun sonucunda farklı diller ve sözsüz iletişim davranışları ortaya 
çıkmıştır. Birey, aktaracağı anlamı kendi kültür kodları vasıtasıyla aktarır ve karşı-
dakinin bu kodları algılayıp açmasını ve taşıdığı anlamı çıkarıp anlamasını bekler. 
Görüldüğü gibi iletişim tamamen kültüre bağlı bir insan etkinliğidir.

Algı Süzgeci 
Algının duyu organlarımız ya da cihaz ve aletler aracılığıyla gerçekleştiğini daha 
önce belirtmiştik. Ancak, yaşadığımız ortamda çevremizi saran uyaranların, enfor-
masyonun ya da iletişim etkenlerinin az bir kısmını algılarız. Bunun nedenlerinden 
biri, duyu organlarımızın bütün bu etkenleri algılayabilecek niteliklere sahip olma-
masıdır. Söz gelişi kulağımız ancak belirli frekans aralığındaki sesleri algılayabilir. 
İnsan kulağının algılayabileceği en düşük ses frekansı 20 kHz (kilohertz), en yüksek 
ses frekansı ise 2000 kHz’dir. Bu aralık dışındaki seslerin algılanmıyor olması o ses-
lerinin var olduğunu gerçeğini değiştirmez. Köpekler başta olmak üzere birçok hay-
vanın kulağı daha düşük ve yüksek frekanslardaki sesleri algılayabilir. Bu, anatomik 
özelliklerin neden olduğu sınırlamalardır. İnsan kulağının yapısı aslında bir süzgeç 
görevi görerek belirli aralıklardaki sesleri süzer, diğerlerini dışarıda bırakır. 

Ancak bazı etkenler duyu organlarımızın anatomik yapısı ya da fiziksel ne-
denlerle algılanabilir olsalar da kültürün bilişsel yapıyı şekillendirmesi nedeniyle 
algılanmazlar. Bunun nedeni her insanın, kendi kültürü tarafından şekillenmiş 
bir algı süzgecinin olmasıdır.

Bilindiği gibi kültür ilk çocukluk döneminden başlayarak öğrenilir. Öğrenilen 
her şey daha sonra karşılaşılan durumları değerlendirmek için zihinde bir yere 
konur. “Bilişsel yapı” ya da “zihnî yapı” bu bilgi, ses, görüntü ve öğrendiğimiz 
diğer şeylerin kalıplarını, şablonlarını sakladığımız, muhafaza ettiğimiz yerdir. 
Eğitim yoluyla anaokulundan başlayarak, çocukların bilişsel yapılarını sistematik 
bir hâle getirmeye çalışırız. 

Gündelik yaşamdaki her bilgi alanı için farklı dersler, dersler içinde üniteler 
oluşturur, bu bilgileri birbirleriyle bağlantılı olarak öğretiriz. Böylece çocuğun 
bilişsel yapısı gittikçe daha düzenli ama daha zengin hâle gelir. Neyin nerede ol-
duğunu ve neyle ilintili olduğunu zamanla daha iyi kavrar. Karşısına çıkan bir 
sorunu çözmek için de sorunun parçalarını tek tek düşünüp zihnindeki kalıplar-
la karşılaştırır ve ona benzeyen deneyimlerini bir araya getirip anlamlandırır ve 
böylece sonuca varmış olur. 

Dört işlemi matematik dersinde öğrenmiş bir öğrenci düşünelim. Bu öğrenci 
aynı zamanda elma ve armutun ne olduğunu, para ve ağırlık birimlerini de öğren-
mişse fiyatı ve ağırlığı verilen elma, armut alışverişi için toplam kaç lira ödenece-
ğini hesaplayabilir.

Gündelik yaşamımızda milyonlarca kez bu ayrıştırma ve birleştirmeleri yapa-
rak sonuçlara varırırız. Havadaki bulut görüntüsü ya da gök gürültüsüyle yağmu-
ru, evimizde hissettiğimiz bir sarsıntıyla depremi, sıcakla ateşi birleştirip anlam 
çıkarırız.

Anlamın koda yüklenmesi 
işlemine kodlama denir.

Bilişsel yapı, eğitim yoluyla 
sistematik hâle getirilir.
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Gündelik yaşamda çıkarılan anlamlar elbette bu kadar basit, iki ya da üç bi-
leşenli değildir; ama dikkat edilirse sadece algıladığımızla ilgili zihnimizde bir 
kalıp, şablon, deneyim ve resim varsa bir anlam çıkıyor. Eğer duyu organlarımızın 
algıladığı bir etkenin bilişsel yapımız içinde, zihnimizde bir karşılığı yoksa onu 
anlamlandıramayız. Başka deyişle, anlamlandırma şansımız olmayan etkenlerin 
algısı bir işe yaramaz ve biz onu hiç algılamamış oluruz. 

Sokakta yürürken trafiğin gürültüsü, binaların içinden, pencerelerden, yanı-
mızdan gelip geçenlerden gelen konuşma ve her türlü ses, görüntü ve kokunun 
hepsinden anlam çıkarır mıyız? Görme açımız içinde olan her şeyin ne olduğunu 
anlar mıyız ya da anlamaya çalışır mıyız? Yanıt elbette “hayır”dır. Bu nedenle, bir-
çok şeyi işitiyoruz ama duymuyoruz, bakıyoruz ama görmüyoruz.

Algılamadığımızı neden yok sayamayız?

Dilini ve alfabesini bilmedikleri ülkelere gidenler arkalarından kendilerine 
seslenen insanların çağrılarını, yerel işaretleri ya da uyarı levhalarını algılamaz-
lar. Bu durumda olan bireylerin çığlık, kahkaha, ağlama gibi sesler dışında sözel 
kodlardan ve kültüre özgü sözsüz kodlardan anlam çıkarmaları mümkün değildir. 
Çünkü, başka kültürlere ait hem sözel hem de sözsüz kodlar bireyin kendi kültü-
rü tarafından düzenlenmiş anlamlandırma sürecine giremezler. Bu düzenlemeye 
kültürlerarası iletişimde “algı süzgeci” denir.

Yukarıda sözünü ettiğimiz, kültür tarafından oluşturulmuş çerçeveler algı süz-
gecini oluşturan gözenekler olarak düşünülebilir. Eğer bir durum, olgu ya da etken 
algı süzgecinin gözeneklerinden birine uyuyorsa o gözenekten geçer ve algılanmış 
olur. Algı süzgecindeki hiçbir gözeneğe uymayan, başka deyişle, kültürün çizdiği 
çerçeveler arasında olmayan etkenler süzgeçten geçemez ve algılanmamış olur.

Kültürümüzün çizdiği ve bilişimize yerleşmiş çerçeveler aslında belirli bağlam-
lardaki iletişim durumlarıdır. Söz gelişi, aynı kültür grubundan birinin evine konuk 
olarak giderken ne zaman hangi durumlarla karşılaşacağımızı bilir, ona göre davra-
nırız. Çay sohbeti ile yemek davetinin hem zamanı hem yeri hem de uyulması gere-
ken kuralları farklıdır ve her durum için çizilen çerçeveleri biliriz. Bilmezsek doğru 
davranışlar göstermez ve “görgüsüz”lükle suçlanırız. Çünkü karşıdakiler davranış-
larımızı verili çerçeveye uygunluğu ölçüsünde algılarlar. Gündelik giysilerimizle 
sokakta karşılaştığımız bir arkadaşımız ne giydiğimizi algılamayabilir. Ancak aynı 
giysilerle bir resmî kabule gidersek giysilerimiz herkesin dikkatini çeker. Çünkü so-
kakta karşılaşma durumuyla ilgili çerçevede giysinin özel bir yeri yoktur. Oysa resmî 
kabullerde ne giyileceği bellidir. Hatta, bazı davetiyelerde giyim koşulları belirtilir.

Kültürlerin geniş ya da dar bağlamlı olması algılamada önemli rol oynar. Geniş 
bağlamlı kültürlerde hazır çerçeve sayısı ve çeşidi, dar bağlamlı kültürlerden daha 
fazladır. Gündelik yaşamda karşılaşılabilecek her durum için çok sayıda ayrıntılı 
çerçeve oluşturulmuştur. Bu nedenle algı süzgecinin gözenekleri küçük ve her biri 
belirli anformasyonu geçirecek şekilde özelleşmiştir. 

Edward T. Hall de “seçici perde” olarak adlandırdığı algı süzgecinin geniş ve dar 
bağlamlı kültürlere mensup bireylerin enformasyon gereksinmelerine göre şekil-
lendiğini belirtmektedir. 

Algı süzgeci, anlam yaratmak için daha az enformasyona gereksinme duyan 
geniş bağlamlı kültürlerde az miktarda enformasyonu geçirip çoğunu engellerken 
dar bağlamlı kültürlerde anlamın yaratılabilmesi için daha çok enformasyonu ge-
çirir (bkz. Kartarı, 2006: 59-63).

2

Kültürün çizdiği çerçeveler 
arasında olmayan uyaranlar 
algı süzgecinden geçmez. 

Algı süzgeci bireylerin 
enformasyon 
gereksinmelerine göre 
şekillenir.
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Hall, bunlara benzer iletişim davranışlarına dayanarak “bağlamlama” kavra-
mını ortaya atmıştır. Bağlamlama, iletişim sürecinde bir uyarının toplam anla-
mını yorumlarken bağlamsal göstergelere dikkat etmek, onları tanımak ve diğer 
iletişimsel ögelerle birlikte değerlendirmek demektir. Burada “bağlamsal göster-
ge” terimi, iletişime katılanlar arasındaki bireysel ilişkiler, onların sözsüz ifadeleri, 
fiziksel ve toplumsal ortamı da içeren bütün dolaylı mesajları ifade etmektedir. 
Sözlü mesajlar ise bazı bağlamsal göstergelerle ters düşebilen doğrudan mesajlar-
dır. Bir durum hakkında olumlu görüş bildiren bireyin tavırlarıyla bunun aksini 
ifade etmesi, bağlamsal ve sözlü mesajlar arasındaki farkı gösterir.

Geniş bağlamlı kültürlerin üyeleri, bağlamsal göstergelere karşı duyarlıdır ve 
onlara önem verirler. Dar bağlamlı kültürlerin üyeleri ise iletişim sürecinde ağır-
lıklı olarak, yazılı ya da sözel, sözlü (dilsel) mesajlardan yararlanma eğilimi göste-
rirler. Hall’e göre, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, İsviçre, Alman-
ya ve İskandinav ülkeleri gibi endüstrileşmiş ülkelerin kültürleri genellikle dar 
bağlamlı; Fransa, İtalya İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri ile Asya, Afrika, Güney 
Amerika ve Amerikan Yerlilerinin kültürleri geniş bağlamlı kültürlerdir. Burada 
görüldüğü gibi, endüstrileşme derecesi o ülke kültürünün bağlamsal durumunu 
yansıtamamaktadır. Çünkü Japonya, Fransa ve İtalya gibi yüksek teknoloji üreten 
ülkelerin kültürleri de geniş bağlamlıdır (Kartarı, 2006: 113-114).

Geniş bağlamlı kültürlerin mensupları, durumla ilgili daha önceden edindikleri 
genel enformasyona ek olarak ayrıntı sayılabilecek küçük parçalarla ilgilenirken 
dar bağlamlı kültürlerin mensupları daha temel nitelikli enformasyonu algılayarak 
bütüne ulaşmaya çalışırlar. Bunun sonucunda, dar bağlamlı kültürlerin üyeleri ay-
rıntıları algılamaz ve geniş bağlamlı kültürlerin mensupları tarafından önem veri-
len birçok şeyi anlamlandıramazlar. Algılama farklılıkları bu yüzden kültürlerarası 
karşılaşmalarda yanlış anlamaların temel kaynaklarından birini oluşturur. 

Söz gelimi, iş görüşmelerinde karşılaşan insanlar birbirlerine unvan, ad-soyad, 
iş yeri ve görevleri ile iletişim bilgilerini içeren kartlar verirler. Japonlar, onları ve-
ren kişilere duydukları saygıyı göstermek için bu kartları iki elleriyle, özenle tutar, 
dikkatle okur ve takdir duygularını göstermek amacıyla okudukları her satırdan 
sonra karşıdakine bakarak başlarıyla onun ne kadar önemli olduğunu şimdi daha 
iyi anladıklarını gösteren jestler yaparlar. Bu davranış Japon kültüründe konuşu-
lan kişiye saygı gösterme çerçevesinde yer alır. Ancak, başka kültürlerin üyeleri 
bu saygı gösterisini çoğu zaman algılamazlar bile. Türkiye’de bu tür toplantılarda 
verilen kartlar hemen hemen hiç okunmaz ya da şöyle bir göz atılıp cebe konur. 
Bir Japonun verdiği kartı okumadan ya da özensiz bir şekilde cebe ya da cüzdana 
koyma ona hakaret sayılır. Bir Türk iş adamının kartını okumadan alıp cebinize 
koysanız çoğu zaman bunu algılamaz bile. Çünkü onun zihnindeki yabancıyla 
karşılaşma çerçevesinde Japonlardakine benzer davranış yoktur. Bu yüzen de algı 
süzgeci, kartın okunmadan cebe konması davranışını geçirmez.

Adelman ve Lustig de Suudi Arabistanlılarla Kuzey Amerikalı iş adamı ve yö-
neticiler arasında, algılamadan doğan iletişim sorunlarını araştırmıştır. Araştır-
manın sonuçlarına göre, Araplar, Amerikalıların kendi sosyal ritüellerine saygı 
göstermediklerini düşünmektedir. Kuzey Amerikalılar ise Arapların, iş ilişkile-
rinde gereğince objektif ve yeterince açık olmadıklarını belirtmektedir (bkz. Adel-
man ve Lustig, 1981: 365-381). Japonya ve Suudi Arabistan gibi geniş bağlamlı 
kültüre sahip ülkelerde çalışan dar bağlamlı Amerikalılar, yerel iletişim biçem-
lerine uygun olarak verilen mesajlara, dar bağlamlı iletişimsel reaksiyonlar gös-

Bağlamsal gösterge terimi, 
iletişime katılanlar arasındaki 
bireysel ilişkiler, onların sözsüz 
ifadeleri, fiziksel ve toplumsal 
ortamı da içeren bütün dolaylı 
mesajları ifade eder.

Algılama farklılıkları 
kültürlerarası karşılaşmalarda 
yanlış anlamaların temel 
kaynaklarından birini 
oluşturur.
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termektedir. Dar bağlamlı kültürlerin üyeleri için doğal olan, etkileşim sürecinde 
gizli bağlamsal göstergelere fazla önem vermemek eğilimi ise Arap ve Japonlar 
gibi geniş bağlamlı kültürlerin üyeleri tarafından saygısızlık ya da en azından dik-
kat etmemek olarak algılanmaktadır (Kartarı, 2006: 115).

Gündelik yaşamda aynı kültürü paylaşan insanların da farklı algı süzgeçlerine 
sahip olabildikleri gözlenir. Ancak, farklı kültürlerden insanlarla karşılaşmalarda 
algı süzgecinin önemi daha çok ortaya çıkar. 

Düşünce Biçemlerinde Farklılaşma 
Algıda farklılaşma nedeniyle tek bir gerçekten farklı algılar oluşturulabildiğini 
gördük. İletişim sürecinin ikinci aşaması olan kodaçımı evresinde, bireyin kültü-
rel algı süzgecinden geçirdiği şekliyle algılanan gerçeklik, yine bireyin kültür kod-
larına göre açılır. Dolayısıyla kültür, enformasyonun ya da uyaranın bireyin algı 
sınırlarına girmesiyle birlikte başlayan süreçte, önce algılama sonra da kodaçımı 
evrelerinde belirleyici rol oynar.

Bundan sonraki evrelerde açılan kodlar sınıflandırılır, analiz edilir, değerlen-
dirilir, sentezlenir ve anlamlandırılır. İletişimin bu aşaması “düşünme” dediğimiz 
eylemin kapsamı içinde gerçekleşir. Her bireyin belirli kalıplar içinde düşündüğü-
nü biliyoruz. Bu “düşünme kalıpları” ilk çocukluk yıllarından başlayarak edinilen 
ve kültürel olarak aktarılan kalıplardır.

Örgün eğitim yoluyla düşünce kalıplarının düzenlenmesi ve geliştirilmesine 
çalışılır. Ancak insanlar, aldıkları eğitime rağmen çoğunlukla, mesleki konular dı-
şındaki gündelik yaşamda kültürel düşünce kalıplarının dışına çıkamazlar.

Düşünme alanında kültürlerin birbirlerinden nasıl farklılaştığını anlamak için 
bilişsel psikolojide en çok kabul gören ortama bağımlılık ve ortamdan bağımsızlık 
ayrımından yararlanılır. Bu ayrım, bireylerin çevrelerinden elde ettikleri enformas-
yona dayanarak yönlerini nasıl saptadıklarını belirlemek için yapılan araştırmala-
rın sonucunda ortaya atılmıştır. Araştırmalarda gözleri bağlı olarak bir mekânda 
yönlerini bulması istenen bireylerin, elde ettikleri enformasyonu farklı düşünme 
kalıpları ile değerlendirerek gidecekleri yönü saptadıkları sonucuna varılmıştır. 
Bazı bireylerin ortamdan elde ettikleri veriler yardımı ile bulundukları ortamın 
bütüncül bir resmini çıkarmaya çalışırken diğerlerinin elde ettikleri verileri parça-
larına ayırarak analiz ettikleri ve sonra bu parçalardan bütün hakkında fikir oluş-
turdukları gözlenmiştir. Araştırmaya katılan bireyler arasında aynı kültüre mensup 
olanların aynı düşünme kalıpları ile sonuca vardıkları görülmüştür. Böylece, in-
sanların düşünme biçemlerinin kültürce şekillendiği sonucuna varılmıştır. 

Ortama bağımlı düşünme biçemine sahip kültürlerin üyeleri elde ettikleri ve-
rilerle bulundukları ortamı bütün olarak kavramaya çalışırlar ve tek tek parçalar 
üzerinde düşünmezler. Parçaların bütün içindeki yerini saptamaya çalışır ve bütü-
nün nasıl işlediğini, onun tamamını görerek anlamak isterler. Bunun için, ortamı 
oluşturan bileşenlerin birbiriyle ilişkisi hakkında elde ettikleri genel enformas-
yonla yetinirler. Ortamdan bağımsız düşünme biçemine sahip kültürlerin üyeleri 
bütünü oluşturan her bir parçayı bütünden ayrı olarak ele alır sonra da bunla-
rın birbirleriyle ilişkisini anlamaya çalışırlar. Bu düşünme biçemi, bireyin ortamı 
oluşturan her bir bileşen için çok miktarda enformasyon toplamasını gerektirir. 

Ancak, tamamen ortama bağımlı ya da tamamen ortamdan bağımsız düşün-
me biçemine sahip kültürler, bir ölçüm cetvelinin iki uç noktasını ifade eder. 
Herhangi bir kültürün bu noktalarda olduğunu düşünmemek gerekir. Her kültür, 
belirttiğimiz bu iki uç noktanın arasında, birbirine göre farklı konumda yer alır. 

Kültür, algılama ve kodaçımı 
evrelerinde belirleyici rol 
oynar.

Düşünme kalıpları ilk çocukluk 
yıllarından başlayarak edinilir.

İnsanların düşünme biçemleri 
kültür tarafından şekillenir.



Kültürlerarası İletişim86

Başka deyişle, her kültür hem ortama bağımlı hem de ortamdan bağımsız düşün-
me kalıplarına sahiptir ancak bunların birbirine oranı diğer kültürlerden farklıdır 
(Gudykunst ve Kim, 1984: 122). 

Ortamdan bağımsız düşünme biçemi, bireylerin, bütünü oluşturan belirli bi-
leşenleri diğerlerinden soyutlayarak, farklı bağlamlarda değerlendirmelerine ola-
nak sağlar. Özellikle doğa bilimleri, mühendislik ve tıp gibi matematiksel düşün-
me üzerine kurulu alanlarda ortamdan bağımsız düşünme biçemine sahip olanlar 
daha başarılı olur. Buna karşılık, ortama bağımlı düşünme biçemine sahip kültür-
lerin üyeleri, bileşenler arasındaki ilişkiler bağlamında bütünü görebilme yetile-
ri sayesinde toplumsal olgu ve olayları kavramada daha başarılıdır. Bu düşünme 
biçemi bireylerin toplumsal nitelikli konularda daha duyarlı olmasını, grup içi 
dengelerin sağlanması ve uyumun sürdürülmesine yönelik iletilerin oluşturulma-
larını kolaylaştırır (Jahoda, 1980: 100). 

Edward T. Hall’ün dar ve geniş bağlamlı kültür ayrımı ile ortamdan bağım-
sız ve ortama bağımlı düşünme ayrımı arasında bir benzerlik olduğu dikkatinizi 
çekmiştir. Ortama bağımlı düşünme biçemine sahip birey, elde ettiği enformas-
yon ile ortamın tam bir resmini oluşturmaya çalışır. Geniş bağlamlı kültürlerin 
üyeleri de her alanda daha önceden topladıkları bilgileri, elde ettikleri yeni bilgi-
lerle tamamlayarak anlam yaratırlar. Dolayısıyla daha az veri ile anlam yaratma 
olanağına sahiptirler. Geniş bağlamlı bir kültürün üyesinin, gözleri bağlı olarak 
bir ortamda yönünü belirlemesi gerektiğinde, elde ettiği her veriyi daha önceden 
edindiği bilgileri tamamlamak amacıyla kullanması doğaldır. Topladığı her veri-
den, bütünü oluşturmak amacıyla yararlanacaktır. Sonuç olarak, ortama bağımlı 
düşünme biçemine sahip kültürlerin üyeleri, çevrelerini “geniş bağlamlı algılama 
biçemi”yle algılarlar.

Ortamdan bağımsız düşünme biçemine sahip kültürlerin üyeleri ise elde ettik-
leri her veriyi diğerlerinden soyutlayarak tek başına anlamlandırmaya çalışır ve 
bunun için çok miktarda enformasyona ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, ortamdan 
bağımsız düşünme biçemine sahip kültürlerin üyeleri çevrelerini “dar bağlamlı 
algılam biçemi” ile algılarlar.

Kısaca tekrar edersek; ortama bağımlı düşünme biçemi geniş bağlamlı algı-
lama biçemine, ortamdan bağımsız düşünme biçemi de dar bağlamlı algılama 
biçemine uygun gelmektedir. Her iki bakış açısı da elde edilen enformasyonun 
kodlarının açılmasını sağlayan kültür kalıplarındaki farklılaşmanın anlaşılması 
konusunda oldukça yararlı kavramsal araçlar sağlamaktadır. 

“Avrupa ve Kuzey Amerikan kültürlerinin üyeleri kendi düşünme biçemleri-
ni ‘mantıklı’, ‘analitik’, ‘doğrusal’ ve ‘etkin’ olarak tanımlamaktadır. Bu niteliklerin 
hepsi ortamdan bağımsız düşünme biçemine uymaktadır. Bu düşünme biçemi, 
bilimsel alanda ‘tümevarım’ olarak adlandırılır ve eldeki ham malzemeden ras-
yonel prensiplere dayanarak az çok düzenli ve kendi içinde tutarlı bir bütün elde 
etme yoludur” (Kartarı, 2006: 116).

Şekil 4.1

Kültürlerin 
düşünme biçimine 
göre farklılaşma 
cetveli

Ortamdan Ba¤›ms›z Kültürler Ortama Ba¤›ml› Kültürler

Kültür A Kültür B
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biçemi, bilimsel alanda 
‘tümevarım’ olarak adlandırılır.
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Batı ve Doğu kültürlerinin karşılaştırıldığı araştırmaların sonuçları da ortam-
dan bağımsız düşünme biçeminin Batı kültürlerine özgü olduğunu ortaya koy-
maktadır. Batı düşünme biçemi “ahenkli ve gerçekliği kanıtlanabilir bir dünya 
yapısı oluşturmak ve insanın arzularını doğa ve topluma empoze etme çabası” 
olarak tanımlanmaktadır (Gulick, 1962: 127). Bu kültürlerinin üyelerinin doğa 
bilimleri ve teknoloji alanında gösterdikleri gelişme, Batı kültürlerinin bu niteliği 
ile ilişkilendirilmektedir. 

Ortamdan bağımsız düşünme biçeminin egemen olduğu kültürlerin üyeleri 
çevrelerini karşıtlıkların birlikteliği olarak görme eğilimindedir. Yani çevrelerini 
iyi ve kötü, doğru ve yanlış, hatasız ve hatalı, güzel ve çirkin ayrımına göre basit 
karşılaştırmalarla değerlendirir ve yargılarlar (Stewart, 1972: 29). 

Stewart’a göre, “Amerikalılar için dünya fikirlerden değil, gerçeklerden oluşur. 
Onların düşünme süreci genel olarak, gerçeklerden yola çıkarak fikirlere ulaşmayı 
amaçlayan tümevarımsal nitelik taşır. Karmaşıktan daha soyuta doğru olan biliş-
sel biçemde başarılı değildirler. Amerikalılar kuramlarını tekrar tekrar doğrulama 
gereksinimi duyar ve onların fikirleri uygulamalar ve kurumlaşma ile geçerlik ka-
zanır” (Stewart, 1962: 22-23). Bu düşünme biçeminde olayların sonuçlarına önem 
verilir ve birey ampirik çevresini etkileyebilmeye çalışır. Bunun sonucu olarak, 
ortamdan bağımsız bilişsel biçeme eğilimli kültürlerde pragmatik ve işlevsel de-
ğerler önem kazanır. 

Stewart’a göre, Avrupa kültürlerinde Amerikalılardan farklı olarak fikirler ku-
ramlardan önce gelir. Bu kültürlerde tümdengelimsel ve soyut biçem benimsen-
diği için kavramsal bir dünya önem kazanır. 

Tümdengelimci kültürlerin üyeleri kendi fikir ve kuramlarından çoğunlukla 
emindirler ve bu nedenle de kendi fikir ve kuramları ile ampirik dünya arasında-
ki birkaç ilintiye referans vermekle yetinirler. Amerikalılar gibi, konularıyla ilgi-
li istatistiksel bilgiler ve başka gerçekleri toplamak için büyük çaba harcamazlar. 
Birkaç gerçeğe dayanarak, “mantık yolu” ile genellemelere giderler. Avrupalılar 
kendi düşünce güçlerine güvenirken Amerikalılar daha çok yararlandıkları ampi-
rik gözlem ve ölçme yöntemlerine güvenirler. Bu farklılıklara karşın, hem Kuzey 
Amerika hem de Avrupa kültürleri, ortamdan bağımsız ve dar bağlamlı kültür-
ler olarak iletişim davranışları açısından Doğu kültürlerine bakarak birbirlerine 
benzerler. Çünkü, bir taraf ampirik gözlem ve doğrulama eğilimi gösteren tüme-
varımcı, diğer taraf ise düşünce gücüne dayalı tümdengelimci kültür olsa da; her 
iki taraf temel bilişsel davranış kalıbını mantıklı, kategorici, doğrusal ve analitik 
davranış olarak kabul etmektedir. 

Doğu kültürleri olarak adlandırılan ve Akdeniz kültürlerini de kapsayan kül-
türlerin bilişsel davranış kalıpları genellikle “ilişkisel”, “tamamlayıcı”, “bütüncül” 
ve “sezgisel” nitelik taşır. Asyalıların genellikle, mantık ve analizle ilgisi olmayan, 
bunun yerine sezgi, iç gözlem ve tefekküre dayanan düşünme biçemine eğilim 
gösterdiği gözlenmektedir. Gulick’e göre, “Asyalılar iç ve dış koşulların soyut ve 
somut ögeleri arasında birliği vurgulamakta, bu nedenle de Batılılar gibi, bütünü 
analiz etmek için parçalarına ayırmamaktadırlar” (Gulick, 1962: 127).

Sezgisel düşünme biçeminde analiz etme, kategorizasyon, kesinlik ve soyut-
laştırma vurgulanmaz. Önemli olan sonuç değil, konuyla ilgili kesin gerçeğe 
ulaşmaktır. Diğer taraftan, sezgisel düşünce biçemi, iletişim sürecinin bağlam-
sal göstergelerini bütüncül biçemde tanımaya olanak sağlar. Bu nedenle, Doğu 
kültürlerinin üyelerinin algılama biçemleri geniş bağlamlıdır. Sezgisel düşünme 
biçemi, bireye, iletişime katılan diğer bireylerle ve çevresi ile uyumlu ilişkiler kur-

Ortamdan bağımsız düşünme 
biçeminin egemen olduğu 
kültürlerin üyeleri çevrelerini 
basit karşılaştırmalarla 
değerlendirir ve yargılarlar.

Ortamdan bağımsız bilişsel 
biçeme eğilimli kültürlerde 
pragmatik ve işlevsel değerler 
önem kazanır.

Avrupa kültürlerinde 
Amerikalılardan farklı olarak 
tümdengelimsel ve soyut 
biçem benimsendiği için 
kavramsal bir dünya önem 
kazanır.

Batı kültürlerinin temel bilişsel 
davranış kalıbını mantıksal, 
kategorici, doğrusal ve analitik; 
Akdeniz kültürlerini de 
kapsayan Doğu kültürlerinin 
temel bilişsel davranış 
kalıpları genellikle ilişkisel, 
tamamlayıcı, bütüncül ve 
sezgisel nitelik taşır.
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ma olanağı verir. Bu mekanizma, sezgisel düşünme eğilimi gösteren bireylerin, 
iletişim sürecinde ve bireylerarası ilişkilerde, durumu mantıkla analiz etmeden, 
diğerlerinin saklı hislerine duyarlı olmalarını sağlar. Asyalıların bu duyarlılığı ve 
analitik olmaktan çok sezgisel davranmaları, bu kültürlere yabancı olanlar tarafın-
dan belirsizlik ve mantıksızlık olarak değerlendirilir. Dış olayları değerlendirme 
sürecinde ortaya çıkan buna benzer farklılıklar, kültürlerarası iletişimde genellikle 
hayal kırıklıkları ve yanlış anlamalara yol açar. 

Yukarıda açıklanan bilişsel davranış kalıplarındaki farklılıklara dayanarak, 
Batılıların yalnız mantıklı ve sonuca yönelik, Doğuluların ise yalnız sezgisel dü-
şünme biçemini kullandıkları anlaşılmamalıdır. Burada amaç, farklı kültürlerin 
göreceli olarak birbirinden farklı düşünme biçemlerinden yararlanma eğiliminde 
olduğunu ortaya koymaktır. 

Batılıların yalnız mantıklı ve sonuca yönelik, Doğuluların ise yalnız sezgisel düşün-
me biçemini kullandıkları ileri sürülmüyor.

Her kültürde davranış kalıpları o kültürün bütün üyeleri tarafından benimsen-
mediği gibi, uygulamada da farklılıklar söz konusudur. Doğulu kültürlerin üyeleri 
de sonuca yönelik düşünürler; ancak sezgisel düşünme oranı ve bu düşünce biçe-
mine verilen değer Batı kültürlerinden daha fazladır. Batı kültürlerinin düşünce 
biçemi de sezgisel süreç içerir. Ancak onlar, sezgileri ile elde ettikleri enformas-
yona, mantıksal ve analitik yoldan elde ettikleri bilgiler kadar önem vermezler.

Sizce hangi düşünce biçemi diğerinden üstündür?

Kişilerarası İlişkilerde Farklılaşma
Kültürel farklılıklar bireylerarası ilişkilerde de kendini gösterir. Bireyin kendi gru-
bundan olanla “öteki”ni hangi derecede birbirinden ayırdığı ve bu ayrımı kişiler 
arası ilişkilere nasıl yansıttığı kültürlerarası iletişim açısından büyük önem taşır. 
Bireyin kişilerarası ilişkilerdeki tutum ve davranışları, mensup olduğu kültürün 
algılama ve düşünme biçemlerine bağlı olarak şekillenir. Her kültürde bireyler 
arasındaki ilişki derecelerine göre belirlenmiş iletişim kalıpları vardır.

Birey, iletişim bağlamına göre farklılaşan bu iletişim davranışları arasından 
uygun olanı seçerek kişilerarası etkileşimde kullanır. Örnek olarak aile içi ilişki-
leri alalım. Anadolu’da baba ve annenin aile içi statüleri çocuklardan farklı oldu-
ğu gibi kardeşler arasında da yaş ve cinsiyete bağlı statü farkı vardır. Genellikle 
yaşa bağlı bu statü farkları, gündelik yaşamın birçok alanında annne-baba, an-
ne-çocuk, baba-çocuk ve çocuk-çocuk etkileşiminde belirli davranış kalıplarının 
uygulanmasını zorunlu kılar. Annenin kız çocuğu ile olan ilişkisi erkek çocuğu 
ile olan ilişkisinden farklıdır. Aynı şekilde büyük ve küçük kızıyla olan ilişkileri 
de aynı değildir. Kardeşler arasındaki ilişkiler de yaş ve cinsiyete, toplum içinde 
kazanılan yere göre farklılık gösterir. Aile dışındaki yaşamda, aynı ailenin üyeleri 
arasındaki ilişkiler farklılaşır. Her toplumun kültürü aile bireylerinin hane içi ve 
hane dışı davranışlarının şeklini belirler. Evinde babasını görünce koşup boynuna 
sarılan bir genç kızın aynı davranışı iş yerinde yapması hoş karşılanmayabilir. Ba-
ba-çocuk ilişkileri de bulunulan ortama göre kültürce belirlenir. Örneğin, Doğu 
Anadolu’da bazı altkültürlerde erkekler babalarının yanında kendi çocuklarını 
kucaklarına alıp sevmeyi ayıp kabul ederler. Erkeklerin aile büyüklerinin yanın-
da kendi eşleri ile konuşmadıkları ya da kadınların büyüklerin yanında eşlerine 
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adlarıyla hitap etmedikleri altkültürler de var. Çocukların büyüklerin sözlerine 
karışmaları genel olarak Orta ve Uzak Doğu kültüründe genel olarak hoş karşı-
lanmaz. Oysa Kuzey Amerika ve Batı Avrupa kültürlerinde çocukların aile içinde 
büyüklerin sohbetlerine katılmaları teşvik edilir.

Kültürel kalıplar, bireysel farklılıkları ortadan kaldırmaz. Her birey, kültür kalıpla-
rını farklı şekilde içselleştirir ve uygular.

Geert Hofstede’nin kuramındaki güç aralığı kavramı, bu durumu açıklamak 
için oldukça elverişlidir. Güç aralığının büyük olduğu kültürlerde bireyler arasın-
daki iktidar ve toplumsal güç farkı nedeniyle büyük ile küçük, zengin ile yoksul, 
okumuş ile okumamış, çalışan ile işsiz, erkek ile kadın, amir ile memur, patron ile 
işçi, öğretmen ile öğrenci vb. arasındaki ilişkiler asimetrik nitelik taşır. 

Burada sıraladıklarımızın birincileri etkileşim sürecinde kendilerini daha yu-
karıda, ikinciler daha aşağıda görürler. Birinciler yüksek sesle konuşurken ikinci-
lerin sesini yükseltmesi saygısızlık, hatta terbiyesizlik sayılır. Birincinin sözlerine 
karşılık vermek ya da onun savlarını çürütebilecek fikir ileri sürmek de kabul edi-
lebilir davranışlardan sayılmaz. Amirler çalışanlarına yüksek sesle emirler verebi-
lir ve bu normal karşılanır. Güç aralığının az olduğu kültürlerde ise bireyler, kişi-
lerarası etkileşim sürecinde göreceli olarak daha simetrik bir konumda bulunurlar 
ve toplum içindeki iktidar ve güçlerini etkileşime görünürde daha az yansıtırlar. 
Yüksek sesle konuşmak genellikle hoş karşılanmaz. Bağırıp çağırarak emirler yağ-
dıran bir amir komik duruma düşer. 

Bireyin yabancıyı ya da genel olarak “öteki”ni nasıl algılayacağı yanında fark-
lı toplumsal bağlamlardaki kişilerarası iletişim davranışları da kültür tarafından 
belirlenir.

Bireyin İçinde Bulunduğu Grupla İlişkileri 
Bütün toplumlarda her birey, akraba, meslektaş ve arkadaş grubu gibi, çeşitli 
grupların üyesidir. Bu gruplar bireyi duygusal olarak destekler ve bireyin kendini 
güvenli hissetmesine yardım eder. İnsan grupları aynı zamanda üyelerinden grup 
standartlarını ve otoritesini kabul etmeyi, oluşan normlara uygun hareket etmeyi 
ve grubun amaçlarına ulaşmak için diğerleriyle iş birliği yapmayı talebeder. An-
cak, her toplumsal grupta, grup davranışlarını koşulsuz uygulama ile birey olarak 
özerkliği koruma arasındaki gerginlik her zaman vardır (Segall, 1979: 140).

Her toplumsal grupta normları koşulsuz uygulama ile birey özerkliğini koruma ger-
ginliği yaşanır.

Toplumsal grupların işlevleri evrensel olsa da grup kurallarına koşulsuz boyun 
eğme ile bireysel özerklik arasındaki denge kültürden kültüre değişir. O hâlde kül-
türleri, grup kurallarına koşulsuz uyma ve bireysel özerklik boyutundaki yerlerine 
göre birbirinden ayırma olanağı var demektir. Francis Hsu’ya göre, bireycilik Ku-
zey Amerikan kültürünün üyelerinin kişiliğinin odağında bulunmaktadır. Hsu, 
Kuzey Amerikan ve Çin kültürlerini karşılaştırıldığında bireyciliğin en önemli 
farklılık olduğunu bulmuştur (Hsu, 1981). 

Daha önce açıklandığı gibi, bireycilik ve ortaklaşa davranışçılık, çocukluktan baş-
layarak yaşamın ilk evrelerinde öğrenilir. Bu nedenle, bireyci kültürlerin üyeleri grup 
içinde bireysel özerkliklerini koruma eğilimi gösterirken ortaklaşa davranışçı kültür-

Asimetrik ilişki, taraflar 
arasında güç farkının büyük 
olduğu durumlarda gözlenir.
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lerin üyeleri daha çok grup kurallarına uyarak, grup içi ilişkilerde ahengi korumaya 
çalışırlar. Bireyci kültürlerde, üyelerin çıkarları grup çıkarlarından önce geldiği hâlde, 
ortaklaşa davranışçı kültürlerde, bireyler, grubun isteklerini yerine getirebilmek için 
çoğunlukla kendi çıkarlarını ikinci planda tutarlar. Bu konuda Ouchi’nin araştırması 
önemli ipuçları vermektedir. Ouchi, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde şir-
ket sistemlerini karşılaştırmış ve Japon şirketlerinde çalışanlar arasında ortak sorum-
luluk bilincinin daha çok geliştiğini saptamıştır (Ouchi, 1981). 

Antropolog Ruth Benedict de Japon kültürünü “utanma kültürü”, Amerikan 
kültürünü ise “günah, kusur kültürü” olarak adlandırmıştır (Benedict, 1934: akta-
ran Gudykunst ve Kim, 1984: 126). Benedict’in araştırmalarından sonra geçen za-
man içinde her iki kültürde de değişme olmasına karşın, bu kuramın günümüzde 
bile geçerliliğini koruduğu belirtilmektedir. Bu kurama göre, Japonya’da çocuklara 
“eğer böyle hareket edersen, insanlar sana güler, eğer insanlar sana gülerse, aileni 
utandırmış olursun” denir. Ülkemizde de aynı davranış kalıpları kullanıldığı göz 
önüne alınırsa Türk kültürünün de “utanma kültürü” olduğu söylenebilir. 

Kuzey Amerikan kültüründe, normlara uygun davranmayan çocuğa “bu dav-
ranış doğru değil, eğer böyle hareket etmeye devam edersen cezasını sen çekersin” 
denir. Bunun sonucu olarak, Japon ve Türk kültürü gibi ortaklaşa davranışçı kültür-
lerde sosyalizasyon sürecinde çocuklara grup bilinci aşılanırken Kuzey Amerikan 
kültürü gibi bireyci kültürlerde bireysel sorumluluk ve haklarını koruma bilinci 
geliştirilmeye çalışılır. Ortaklaşa davranışçı kültürlerde bireyler arasındaki karşı-
lıklı bağımlılık, birincil toplumsal grupların dışına taşılarak genelleştirilmemelidir. 
Çünkü bu kültürlerde, “grup içi” ve “grup dışı” arasında çok katı bir ayrım vardır. 

Daha önce açıklandığı gibi bu kültürlerin üyeleri, yabancılarla etkileşime ka-
tıldıklarında onlara karşı kayıtsız davranırlar ve bu yabancılar tarafından kabalık 
olarak değerlendirilir. Kibar davranınca da bireyci kültürlerin üyeleri bu davranış-
ları abartılı ve riyakâr davranış şeklinde değerlendirir. Japonların, Türk kültürün-
de de gözlenen “durumu kurtarma”, “yüzünü koruma” kuralı, grup dışı bireylerle 
ilişkilerde resmî ve kibar davranmayı gerektirmektedir. Türkçede “yüzgöz olma-
mak” şeklinde ifadesini bulan yüzünü koruma anlayışı, ilişkilerde çatışmaya yol 
açmayacak davranışların tercih edilmesinin temel nedenidir. İster riyakârlık, ister 
kibarlık olarak değerlendirilsin, bu davranışların kültürlerarası iletişim açısından 
önem taşıyan yanı, ortaklaşa davranışçı kültürlerde grup içi bireylerle grup dışı 
bireylere karşı olan tutumlar arasındaki farklılıktır. Bireyci kültürlerde bu farklı-
lık, göreceli olarak oldukça azdır. Bireyci kültürlerin üyelerinin, yabancılarla daha 
çok bireysel ilişki kurma eğilimi göstermeleri beklenir.

Ancak, Federal Almanya başta olmak üzere, birçok Batı Avrupa ülkesinde göz-
lenen, yabancılarla ilgili ön yargılar, bu tür ilişkilerin sıklığını gittikçe azaltmakta ve 
bireyci kültürlerin üyeleri, kendi varlıkları için tehlike olarak değerlendikleri yaban-
cılarla ilişkilerini gittikçe daha sınırlı alanlarda sürdürme eğilimi göstermektedirler.

 
Toplumsal Yaşamda Bireylerarası İlişkiler 
Her birey, başka biriyle ilişkilerinin boyutlarını, onun tutum ve davranışlarını de-
ğerlendirerek belirler. Bireylerarası ilişkilerde karşıdakinden beklentiler, bireyle-
rin üyesi olduğu kültürün bu tür ilişkilerle ilgili olarak ortaya koyduğu kurallar, 
normlar ve değerler tarafından şekillendirilir. 

Bireyci kültürlerde, bireylerarası ilişkiler genellikle bireysel gereksinmele-
ri karşılama amacına yönelik olarak kurulur ve geliştirilir. Söz gelişi, arkadaşlık 
ilişkileri, iş, okul, politik etkinlikler, boş zamanları değerlendirme ve benzeri bi-

Ortaklaşa davranışçı 
kültürlerde ortak sorumluluk 
bilinci daha yaygındır.

Başkalarının algılarına önem 
verilen kültürlere utanma 
kültürü denir.

Ortaklaşa davranışçı 
kültürlerde grup içi ve grup dışı 
ayrımı çok belirgindir.
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reysel gereksinmelere dayanır. Görüldüğü gibi, bireylerarası ilişkilerin temelinde, 
bireysel gereksinmelerin olabildiğince karşılanabilmesi için, bireylerin bir araya 
gelmesi yatmaktadır. Bu kültürlerde bireylerarası ilişkiler ancak ilişkiye katılan 
bireylerin yukarıda sıralanan gereksinimleri karşılandığı sürece devam eder. 

Etkinliğe yönelik bu işlevsel yaklaşım, toplum içinde önemli derecede hareket-
liliği gerekli kılar. Çünkü değişen insan gereksinmelerini karşılamak için, farklı 
kombinasyonlarda ilişkiler kurma zorunluluğu doğar ve eski ilişkiler koparılırken 
yeni bireylerle, yeni amaçlara yönelik ve yeni işlevleri yerine getirecek ilişkiler ku-
rulur. Bu nedenle, bireyci kültürlerde iş ya da ikametini değiştiren bir birey, eski iş 
arkadaşları ve komşularıyla ilişkilerini sürdürmeye çaba göstermez, yeni ilişkiler 
kurup geliştirmeye çalışır. Çünkü iş arkadaşı ve komşu gereksinmesini karşılamak 
için eskileri korumak yerine yenilerini edinmeyi öğrenmiştir. 

Bireyci kültürlerin sürekliliği olmayan, işlevsel bireylerarası ilişki yönelimine 
karşın, ortaklaşa davranışçı kültürlerde bireylerarası ilişkiler, çoğunlukla birey ta-
rafından kurulmaz, aksine aile, okul ve iş yaşamı ile toplumsal çevre tarafından 
“sunulan” ilişkiler niteliğini taşır. Samimi ilişkiler, güvenilir arkadaş arayıp bul-
ma sürecinin sonunda değil, uzun süreli arkadaşlıklarla kurulur. Ortaklaşa dav-
ranışçı kültürlerde bireylerarası ilişkilerin temelinde, bireylerin karşılıklı olarak 
birbirinden hoşlanması, huyunu beğenmesi ve genel olarak bunu bütün olarak 
kabul etmesi yatar. Bireylerarası bir ilişki, samimilik sınırına ulaştığında ömür 
boyu sürme eğilimi gösterir. Ortaklaşa davranışçı kültürlerde gözlenen görece-
li olarak sabit ve sürekli bireylerarası ilişkilerde duygusallık ve bireyler arasında 
güçlü sadakat önemli rol oynamaktadır. Bu tür ilişkilerin yaygın olduğu kültür-
lerde yakın arkadaşlar ve aile bireyleri arasında, bireylerin özel yaşamları ile ilgili 
sınırlar oldukça dardır. Yakın ilişki sürdüren bireyler arasında gözlenen sabitlik ve 
güvenlik duygusu, genellikle bireysel gereksinmeler ve isteklerden üstün tutulur. 
Yakın arkadaşlar arasında maddi alanda “benim-senin” ayrımı yapılmaz. 

Toplumumuzda, birlikte yapılan harcamaların her defasında başka “bir kişi” 
tarafında ödenmesi ve “Alman usulü” denilen herkesin kendi hesabını ödemesi 
kuralına dayanan uygulamanın çoğunlukla “ayıp” karşılanması, bu konudaki kül-
türel farklılığa örnek oluşturmaktadır. 

Yaşamın dönüm noktalarından biri olan evlilik konusunda karar verilirken 
de bireyci ve ortaklaşa davranışçı kültürler arasındaki farklılık kendisini gösterir. 
Birincide evlenecek bireyler, karar verme sürecinin her aşamasında yalnız iken, 
ikincide, aile üyeleri ve yakın ilişkide bulunulan diğer bireyler karar verme süre-
cine etkin şekilde katılırlar.

Bireyci kültürlerde kısa süreli ve sabit olmayan kişilerarası ilişkilerin bozulma-
sı, ilişki kuran bireyler üzerinde önemli psikolojik etkiler bırakmadığı hâlde, or-
taklaşa davranışçı kültürlerin üyeleri için “ömür boyu” sürmesi beklenen, göreceli 
olarak önemli sırların paylaşıldığı bireylerarası ilişkilerin bozulması trajik sonuç-
lar doğurmaktadır. Hemen hemen bütün gazetelerin üçüncü sayfalarında yer alan 
haberlerde bu tür ilişkilerin bozulmasını kabul edemeyen Türk kültürü üyelerinin 
reaksiyonları ortaya konmaktadır. Belirli bir süre evli kalan bireyler, ayrıldıktan 
sonra bile kendilerini diğer taraf için sorumlu hissetmekte, geçmiş ilişkilere sa-
dakat göstermeyen tarafı cezalandırmayı hak olarak görmektedirler. Bu nedenle, 
ortaklaşa davranışçı kültürlerde bir kez kurulan bireylerarası ilişkiden artık dönüş 
yoktur. Buna karşılık, bireyci kültürlerde ayrılan çiftler yaşamlarının kalan kısmı-
nı arkadaş olarak geçirmekte, eğer çocukları varsa onların gereksinmelerini, ticari 
ortaklıkta olduğu gibi, birlikte karşılayabilmekte, hatta daha sonra evlendikleri ki-
şilerle bile belirli düzeyde ilişki sürdürmektedirler. Bireylerarası ilişkilerin işlevsel 
boyutunun önemli olduğu kültürlerde, ömür boyu ilişkiden söz edilmez.

Bireyci kültürlerde, 
bireylerarası ilişkiler bireysel 
gereksinmeleri karşılama 
amacıyla kurulur ve 
gereksinme sürdüğü sürece 
devam eder.

Bireylerarası ilişkiler bireyci 
kültürlerde işlevsellik, 
ortaklaşa davranışçı 
kültürlerde süreklilik üzerine 
kurulur.

Ortaklaşa davranışçı 
kültürlerde bir kez kurulan 
bireylerarası ilişki kolayca 
bozulmaz.
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Bireylerarası ilişkilerdeki farklı yönelimler kültürlerarası iletişim sürecinde 
önemli rol oynar. Bu yönelimleri tanımayan katılımcılar, karşıdaki bireyin davra-
nışlarını yanlış anlayacağı için etkin iletişim kuramaz.

Hall, bireylerarası ilişkilere yönelim açısından kültürlerarası farklılaşmayı, 
kültürlerin geniş ve dar bağlamlı olma niteliklerine dayanarak yorumlamaktadır 
(Hall,  1976). Hall’e göre, geniş bağlamlı kültürlerde bireylerarası ilişkiler, duyguya 
dayanan ve ilişki kurulan bireyin kişiliğine yönelik ilişkiler olma eğilimi gösterir. 
Dar bağlamlı kültürlerde ise bireyler, aralarındaki ilişkinin işlevselliğini ön plana 
alır ve her ilişkiyi kendi koşullarında değerlendirirler. Dar bağlamlı kültürlerde 
bireylerarası bağlantılar kırılgandır ve eğer bireyler mevcut ilişkiden hoşnut de-
ğilse kolayca bozulabilir. Ancak Hall’e göre, geniş bağlamlı kültürlerde bireyler 
arasındaki bağlar göreceli olarak çok güçlüdür ve bu nedenle bireysel çıkarlar ge-
nellikle kişilerarası ilişkilerin sürmesi uğruna feda edilir. 

Bireyin Farklı Statüdeki Bireylerle İlişkisi 
Toplum içinde bireyin konumunu ifade eden toplumsal statüler iletişim sürecinde 
ve genel olarak bireylerarası ilişkilerde belirli işlevlere sahiptir. 

Toplumda statü elde etmenin yolları kültürden kültüre değişir. Parsons’un 
davranış kalıpları arasında “başarı”ya karşı “verme” farklılaşması anımsanırsa, 
Kuzey Amerikan kültüründe statünün “başarıldığı” yani başarı elde edildikten 
sonra kazanıldığı anlaşılır. Burada statünün kazanılması, bireyin kim olduğuna 
değil, onun ne yaptığı ve diğerlerinin onun yaptıklarını nasıl değerlendirdiklerine 
bağlıdır. Bu nedenle bu kültürlerde kısa zamanda elde ettiği başarılara koşut ola-
rak oldukça yüksek toplumsal statü elde etmiş bireyler görülebilir. 

Batılı olmayan kültürlerin çoğunda ise statü “verilmiş”tir. Bu kültürlerde sta-
tünün elde edilmesi, daha çok bireyin kendi statüsünü değiştirmek için yapması 
gerekenlerde değil, hangi ailenin üyesi olarak dünyaya geldiğine bağlıdır. 

Güç aralığı az olan kültürlerde, etkileşenler, eğer başka türlü davranmalarını 
gerektirecek bir neden yoksa iletişim sürecinde birbirlerinin toplumsal statülerini 
dikkate almaz ve onlara kendileriyle eşit insanlar olarak davranırlar. Bu kültürler-
de bireylerarası ilişkiler yatay niteliktedir; etkileşenler arasında herhangi bir statü 
farkı gözetilmez. Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa başta olmak üzere, güç aralığı-
nın az olduğu kültürlerin bu “eşitlikçi” iletişim davranışı, güç aralığının büyük ol-
duğu kültürlerin üyeleri tarafından, statüyle ilgili olarak, sululuk, beklenilmeyen, 
anlaşılmaz davranışlar olarak algılanır.

Bir kültürdeki güç aralığı ile toplumsal statü algısı arasında doğrudan bağlantı vardır.

Güç aralığının az olduğu kültürlerin üyeleri iletişim sürecinde informel ve 
doğrudan tavırlar takınma eğilimi gösterirler. Üniversitelerde öğrencilerin profe-
sörlerine adlarıyla hitab etmesi, güç aralığı büyük olan kültürlerden gelen öğren-
ciler için anlaşılmaz bir davranıştır. Diğer taraftan, güç aralığı az olan kültürlerin, 
güç aralığı büyük kültüre sahip ülkelerde çalışan üyeleri, kullandıkları yabancı 
dilin inceliklerini, ortama ve koşullara göre değişen hitap biçemlerini, etkileşim 
sürecinde önemli rol oynayan ve hiyerarşik toplumsal yapıyı yansıtan ritüelleri 
ve yerli halkın bireylerarası yönelimlerini anlamakta ve kendi ilişkilerine uygu-
lamakta zorluk çekmektedirler. Sonuç olarak bir kültürde formellik, biçimsellik 
ve protokol, gereksiz ve doğal olmayan davranış olarak değerlendirilirken, diğer 
kültürde mesajlar, iletişime katılan diğer tarafla ilişkilendirilerek ve onun davra-
nışlarını önceden sezmeye çalışarak yorumlanır.

Geniş bağlamlı kültürlerde 
bireysel çıkarlar bireylerarası 
ilişkilerin sürmesi uğruna feda 
edilir.

Bazı kültürlerde statü 
birey tarafından kazanılır, 
bazılarında ise statü toplum 
tarafından verilir.
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Bireylerarası ilişkilerdeki bazı yönelimler yalnız kültürler arasında değil, bir 
kültürü oluşturan altkültürler arasında da farklılaşma gösterebilir. Bu alanda en 
büyük farklılık kentsel ve kırsal altkültürler arasında gözlenir. Genel olarak tek-
nolojinin daha az egemen olduğu ve daha az karmaşık olan kırsal kültürlerde bi-
reylerarası ilişkiler daha sabit, daha sıkı (karmaşık) ve daha az bireysel amaca 
yönelik olma eğilimi gösterir. Kırsal altkültürlerde, yüz yüze etkileşim sürecinde 
elde edilen enformasyona daha çok güvenilir ve bu enformasyon medyadan ya da 
konu uzmanlarından elde edilenlerden üstün tutulur.

Araştırma sonuçlarına göre, kırsal altkültürlerde bireylerarası ilişkiler işleve 
yönelik değildir. Kentsel altkültürlerde ise bireylerarası ilişkiler özelleşmiş nitelik 
taşırlar ve bireylerarası ilişkilerde, eğer katılanlar konunun uzmanı değilse olanla-
rın verdiği enformasyona önem verilmez.

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve ulaşım sistemlerinin gelişmesi sonun-
da, iletişim açısından kentsel-kırsal altkültürlerin çevresel koşulları birbirine gittik-
çe yaklaşmaktadır. Bu nedenle kentsel ve kırsal altkültürlerde bireylerarası davra-
nış kalıplarında da benzeşen noktalar artmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle 
koşut olarak, kırsal-kentsel ayrımı yavaş yavaş azalmaktadır. Bazı araştırmacılar, 
“kültürel açıdan artık kırsal Amerika ve dünyanın diğer kısımlarında neler olup bit-
tiğinden haberi olmayan insanların, bilinmeyen âdetler uyguladığı kapalı bölgeler 
kalmamıştır” deseler de antropolojik açıdan Amerika Birleşik Devletleri için bile 
tam geçerli olmayan bu görüş, ülkemiz için de doğru değildir. Hem kentsel-kır-
sal ayrımı henüz ortadan kalkmamış hem de kentlerde homojenlik sağlanabilmiş 
değildir. Büyük kentlerin çevrelerinde oluşan gecekondu bölgeleri yanında, kitlesel 
göçler yoluyla belirli kırsal bölgelerden gelip büyük kentlerin yine belirli yerlerinde 
yerleşen altkültür grupları, diğer altkültürlerle önemli bir kültürel alışveriş yapma-
dan uzun süre varlıklarını korumaktadırlar. Bu nedenle Türkiye’de yapılacak kül-
türlerarası iletişim çalışmalarında bu noktanın göz önüne alınması gerekmektedir.

Türkiye’de kırsal-kentsel ayrımı, iletişim açısından hala önemini sürdürmekte-
dir ve iletişim davranışlarında kırsal-kentsel farklılığı açıkça gözlenebilmektedir.

İletişim Kanallarında Farklılaşma 
Toplumsal etkileşim sürecine katılan bireyler, daha önce de belirtildiği gibi, kendi 
kültürel normları ve kuralları çerçevesinde davranırlar. Kültür ve iletişimin bu 
nedenle birbirlerinden ayrılamaz kavramlar olduğunu biliyoruz. Kültür hem öğ-
renilir hem de iletişim yoluyla korunur ve yeni nesillere aktarılır. Bireyler, sos-
yalleşme ve kültürleme (enculturation) süreçlerinde içinde yetiştikleri topluluğun 
kültürünü edinirler.

“Kültürleme, insanoğlunun çocuk veya ergin olarak kendi kültüründe etkinlik ka-
zanması ve eğitim süreci sırasında karşılaştığı bilinçli ve bilinç-dışı şartlandırmalar’ 
olarak tanımlanmaktadır. [...] kavram sosyologların ve sosyalbilimcilerin kullandığı 
sosyalizasyon (toplumsallaştırma)dan daha geniş kapsamlıdır. ‘Sosyalizasyon’ yalnız-
ca topluma uyum sağlayan bir süreç olduğu halde, kültürleme öteki bütün şartlan-
dırmaları da içine almaktadır. Öte yandan kültürleme, eğitim kavramından da daha 
geniş kapsamlıdır. Çünkü eğitim, kültürlemenin bilinçli, erekli ve istendik şartlandır-
malarını içermektedir.” (Güvenç, 1979: 132-134).

Bozkurt Güvenç’in İnsan ve Kültür (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1999) adlı kitabında 
doğrudan pazarlama ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sanayileşmiş olanlar da dâhil, 
her ülkede kentsel (urban) ve 
kırsal altkültürler (rural) vardır.

Kırsal kültürlerde yüz yüze 
iletişimde elde edilen 
enformasyon medya dolayımlı 
enformasyondan daha üstün 
tutulur.

Türkiye’yi içeren kültürlerarası 
iletişim çalışmalarında 
kentsel-kırsal altkültürler 
mutlaka dikkate alınmalıdır.
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Bu süreçlerde öğrenilenler yalnız kültürel kodlarla iletiler oluşturup düzenle-
meyi ve bu iletileri belirli biçemlerde iletmeyi değil, aynı zamanda iletilerin gön-
derileceği iletişim kanalları ve iletişim araçlarını seçmeyi de içerir. 

Kültürler arasında, yaygın olarak kullandıkları iletişim kanallarına göre de 
farklılıklar vardır. Her kültür, belirli iletişim kanallarını göreceli olarak diğerle-
rinden daha çok ya da daha az kullanır.

İletişim kanallarını geleneksel bir ayrımla “sözel”, “yazılı” ve “görsel” kanallar 
olarak sıralayabiliriz. Ancak her kültür bu kanalları farklı biçemlerde kullanır. Söz 
gelimi, sözlü ya da sözel kanal bazı kültürlerde daha çok yüz yüze etkileşimde yay-
gın olarak kullanıldığı halde, bazı kültürlerde küçük gruplar halindeyken, bazıların-
da telefon, radyo ve televizyon gibi araçlar aracılığıyla daha yaygın olarak kullanılır. 

Sözel kanalın kullanımında, sözlü ifade ile bu ifadeye eşlik eden, sözel yapıyı 
değiştirmeden kullanılan tonlama ve susma aralıkları gibi paradil ve jest, mimik 
ve beden dili gibi sözsüz ifadeler arasında farklılaşma gözlenir. Yüz yüze gerçek-
leşen “doğrudan etkileşim”de sözlü, sözelsi (paradil) ve sözsüz iletişim bir arada 
gerçekleşir (Knapp, 1992: 67). 

Sözlü kültür geleneğine sahip toplumlarda sözel kanalın kullanımı yaşamın 
bütün alanlarında diğerlerinden üstün tutulur. Bu toplumlarda söz, hem yaşamın 
gereklerinden biri olarak hem de sanatsal anlamda önem verilen bir değer olarak 
kabul edilir. Bireylerin sözel ifade yetenekleri toplumda kabul görmeleri ve yer edi-
nebilmeleri açısından gerekli ve önemlidir. Hitabet denilen söz söyleme sanatı, siya-
set başta olmak üzere birçok alanda bireylerin statü kazanmalarına katkıda bulunur.

Söylediği sözlerin içeriğinden çok konuşmalarındaki akıcılık, sözler arasında-
ki uyum ve tonlamayla sözel kanala yatkın olan kültürlerin üyelerinin dikkatini 
çekebilen hatipler toplumların kanaat önderliğini üstlenir ve toplumun yönlen-
dirilmesinde önemli rol oynayabilirler. Sözel kanal, özellikle ortaklaşa davranışçı 
kültürlerde küçük gruplarda iletişimin yaygın olarak gerçekleşmesini sağlar. Aile 
toplantıları, kahvehane sohbetleri, gruplar halinde geziler ve mümkün olan her 
durumda insanların bir araya toplanması sonucunda, iletişim küçük gruplarda 
sözel kanallar aracılığıyla gerçekleşmiş olur. 

Sözel kanal bir taraftan bireylerin kendilerini göstermeleri ve grup içinde yer 
edinmelerini sağlarken diğer taraftan da grup içi ilişkilerin sağlamlaşması ve “biz” 
kavramının yerleşmesine katkıda bulunur. Böylece ortaklaşça davranışçı kültürler 
kendi sürekliliklerini sağlamış olurlar. Bu kültürlerin sözlü edebiyatı daha çok ge-
lişir ve zenginleşir. Söz söyleme sanatına dayalı olarak deyimler, atasözleri ve özlü 
sözlerin sayısı ve kullanım oranı artar. 

Yazılı iletişim kanalı, bazı kültürlerde sözel kanaldan daha yaygın olarak kul-
lanılır. Özellikle bireyci kültürlerde sözel kanaldan elde edilen enformasyona gü-
ven duyulmaz. Dilimizde “söz uçar, yazı kalır” özdeyişiyle ifadesini bulan sözel ve 
yazılı kanal karşılaştırması yazılı kültürlerde çok az istisna dışında yaygın olarak 
kabul edilir. Bu nedenle kendini yazılı olarak ifade edebilme bilgi ve becerisi bi-
reyleri birbirinden ayırır. 

Bu kültürlerde toplumda statü kazanmanın yolu başarıdan geçtiği için, yazılı ifa-
deyi geliştirmek için eğitimin en alt basamağından başlayarak özel bir çaba gösterilir. 
Bunun sonucunda, yazılı edebiyat gelişir ve dilin yazılı kullanımında yarar sağlamak 
üzere sözcük dağarcığı zenginleşir. Yazılı metinlerde aktarılmak istenen anlamın 
ayrıntılarını ifade edebilecek sözcük seçimine özen gösterilir. Böylece bir taraftan 
aktarılmak istenen anlamlar istenildiği kadar belirginleşirken dil de gelişmiş olur. Bu 
kültürlerin yazılı metinlerinde yazım ve ifade yanlışları hoş karşılanmaz.

Her kültür belirli iletişim 
kanallarını daha çok kullanır.

Sözlü kültürlerde hitabete özel 
önem verilir.

Ortaklaşa davranışçı 
kültürlerde grup içi yüz yüze 
iletişim yaygındır.

Yazılı kanalı kullanan 
kültürlerde yazılı edebiyat ve 
dil zengindir.
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Sözlü kültürlerde, sözü vurgulayan ve anlamın oluşmasında söz kadar önemli 
olan sözsüz kodlar kulanıldığı için dilin ifade olanaklarını geliştirmeye gereksin-
me duyulmadığı halde, yazılı kültürler tamamen dile dayalı iletişim nedeniyle dil-
lerini geliştirmeye özel önem verirler.

Görsel kanal hem sözel hem de yazılı kültürlerde kullanılmakla birlikte, kulla-
nım biçemleri farklıdır. Sözel kültürler görsel kanalı yazılı kültürlerden daha yay-
gın kullanırlar. Söz gelimi radyo dinleme ve televizyon izlenme oranları açısından 
bakıldığında sözel kültür mensuplarının televizyon izlemeye okumaktan ve radyo 
dinlemekten daha çok zaman ayırdıkları gözlenir. Birçok izleyici araştırmasında, 
günün hangi saatlerinde televizyon izlediği sorulan kaynak kişilerin çoğunun iz-
lemeseler bile sadece “ses olsun” diye televizyonlarını sabahtan uyuyuncaya kadar 
açık tuttukları saptanmıştır. 

Bu, günün her saatinde biriyle konuşma ihtiyacı duyan ortaklaşa davranışçı 
kültürlerin yaygın davranışlarından biridir. Kuzey Amerika da dâhil olmak üze-
re, Batı kültürlerinin çoğunda toplumun orta ve alt tabakalarında, hâlâ ortaklaşa 
davranışçı niteliklerini koruyan gruplarda, görsel kanal yazılı kanaldan daha yay-
gın olarak kullanılır.

Görsel kanal sadece enformasyon alırken değil, ileti gönderirken de kullanılır. 
Herhangi bir nesne, olay ya da olguyu aktarırken görsel sözsüz kodlardan yarar-
lanmak görsel kanalın kullanıldığını göstermesi bakımından anlamlıdır. Bir kül-
türde iletişim sürecinde ne kadar çok jest, mimik ve nesnel gösterge kullanılıyorsa 
o kültürde görsel kanaldan o kadar çok yararlanılıyor demektir.

Mead, iletişim kanallarını, hedef okuyucusu olan işletme yöneticilerine göre 
sınıflandırmış ve örnekleri de buna uygun olarak vermiştir. Mead’in amacı, işlet-
mecilerin, kültürlerarası iletişim sürecinde hangi iletişim biçeminden yararlan-
maları gerektiğini öğrenmeleri ve karşılıklı etkileşimde bundan yararlanmalarını 
sağlamaktan ibarettir. Bu bakımdan, kültürlerarası iletişimden en çok yararlanı-
lan “kültürlerarası işletmecilik” alanında oluşturulan kuramlardan yararlanırken, 
bu amacı ve yönelimi dikkate almak gerekir (Mead, 1990: 82).

Turizm işletmecileri tesislerinde müşteri ilişkilerinde hangi iletişim kanalını tercih 
etmelidir?

Yeni medya ortamları geleneksel kanal ayrımını ortadan kaldırma yolunda 
ilerlemektedir. İnternetin yaygınlaşması ve yeni mecraların ortaya çıkmasıyla 
sözel, yazılı ve görsel enformasyon taşıyan metinler bir arada kullanılmakta ve 
zaman mekân sınırlamaları ortadan kaldırılarak insanlar farklı kanalları kullanıp 
iletilerini anlamı en iyi şekilde taşıyacak hâle getirebilmektedir. Bununla birlik-
te, yeni medyanın farklı kültürlerde nasıl kulanıldığını araştırmaya yönelik yeni 
çalışmalar kültürlerarasılığın bu alanda da varlığını koruduğunu göstermektedir.

www.interculturalnewmedia.com; http://centerforinterculturaldialogue.
org/2011/12/14/intercultural-new-media-research/

Görsel kanal daha sözel 
kültürlerde daha yaygın olarak 
kullanılır.

4
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Özet

Algı ile kültür arasındaki ilişkiyi tanımlamak.
 Algı kavramı, gerçek olanın birey tarafından ol-
duğundan farklı şekilde görüldüğünü ifade eder. 
Birinci bölümde öğrendiğimiz gibi, insan bilişi 
ya da zihni, doğumdan itibaren kültürce şekille-
nir ve bireyin neyi algılayıp neyi algılamayacağı 
ya da neyi nasıl algılayacağı kültür tarafından be-
lirlenir. Kültür hemen her alanda bireyin algısını 
belirleyen çerçeveler oluşturur. Birçok durumda, 
bireyin hazır olarak edindiği çerçeve, karşılaştığı 
içerikten daha baskın çıkar ve onun önüne geçe-
rek anlam yaratılmasında başat rol oynar.

Algıda farklılaşmanın gerekçelerini ayırt etmek.
 Kodlar, kültürün öğrenilmiş kısmını oluşturur. 
Her kültürde sesli ve sessiz işaretler değişik şe-
killerde bir araya getirilerek farklı kombinasyon-
lar oluşturulur. Bunun sonucunda farklı diller 
ve sözsüz iletişim davranışları ortaya çıkmıştır. 
Birey, aktaracağı anlamı kendi kültür kodları 
vasıtasıyla aktarır ve karşıdakinin bu kodları al-
gılayıp açmasını ve taşıdığı anlamı çıkarıp anla-
masını bekler. Her kültür farklı kodlara ve farklı 
algı süzgeçlerine sahip olduğu için her kültürün 
üyesi enformasyonu kendi kültür kodlarına göre 
algılar ve algıda farklılaşma ortaya çıkar.

Kültürel farklılıkların düşünme biçemlerine 
etkisini açıklamak.
 Algılamadan sonra, zihinde açılan kodlar sınıf-
landırılır, analiz edilir, değerlendirilir, sentez-
lenir ve anlamlandırılır. İletişimin bu aşaması 
“düşünme” dediğimiz eylemin kapsamı içinde 
gerçekleşir. Her bireyin belirli kalıplar içinde 
düşündüğünü biliyoruz. Bu “düşünme kalıpla-
rı” ilk çocukluk yıllarından başlayarak edinilen 
ve kültürel olarak aktarılan kalıplardır. Bilişsel 
psikolojide en çok kabul gören ortama bağım-
lılık ve ortamdan bağımsızlık ayrımı kültürlerin 
birbirlerinden nasıl farklılaştığını anlamak için 
yararlanılan kavramlardır. Ortama bağımlı dü-
şünme biçemi geniş bağlamlı algılama biçemi-
ne, ortamdan bağımsız düşünme biçemi de dar 
bağlamlı algılama biçemine uygun gelmektedir. 
Her iki bakış açısı da elde edilen enformasyonun 
kodlarının açılmasını sağlayan kültür kalıpla-
rındaki farklılaşmanın anlaşılması konusunda 
oldukça yararlı kavramsal araçlar sağlamaktadır.

Farklı kültürlerin neden farklı iletişim kanallarını 
yeğlediğini açıklamak.
  Kültürler arasında, yaygın olarak kullandık-
ları iletişim kanallarına göre de farklılıklar var-
dır. Her kültür, belirli iletişim kanallarını göre-
celi olarak diğerlerinden daha çok ya da daha 
az kullanır. İletişim kanallarını geneleneksel 
bir ayrımla “sözel”, “yazılı” ve “görsel” kanallar 
olarak sıralayabiliriz. Ancak her kültür bu ka-
nalları farklı biçemlerde kullanır. Söz gelimi, 
sözlü ya da sözel kanal bazı kültürlerde daha çok 
yüz yüze etkileşimde yaygın olarak kullanıldığı 
halde, bazı kültürlerde küçük gruplar halindey-
ken, bazılarında telefon, radyo ve televizyon gibi 
araçlar aracılığıyla daha yaygın olarak kullanılır.

 
Kültürel farklılıkların iletişim davranışlarına 
etkisini gözlemlemek.
 Sözel kanalı kullanan kültürlerin üyeleri daha 
çok yüz yüze ve grup içi iletişimi yeğlerken ya-
zılı kanalı daha yaygın olarak kullanan kültür-
lerde yüz yüze iletişimden çok yazılı metinlere 
güvenilir. Sözel kanalı kullanan kültürlerde grup 
içi iletişim ve dayanışmaya yazılı kanalı kullanan 
kültürlerden daha çok önem verilir. Sözel kanalı 
yeğleyen kültürlerin üyeleri görsel kanalı, yazılı 
kanalı yeğleyenlerden daha çok kullanır. Kültür-
ler arasında sadece iletişim kanallarındaki fark-
ları dikkate alarak bile birçok iletişim davranışı-
nın farklı olduğunu gözlemek mümkündür. 

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi algı kavramını en iyi açıklar?

a. Algı, gözle görünen, kulakla işitilen herşeydir.
b. Algı, duyu organlarımız tarafından çevreden 

alınan her türlü enformasyondur.
c. Algı, gerçeğin birey tarafından kendi kültürüne 

göre yeniden oluşturulmasıdır. 
d. Algı, çevrenin süzgeçten geçirilerek istenenin 

alınmasıdır.
e. Algı, her kültürün kendine göre oluşturduğu 

çevrenden gelen enformasyondur.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi algı ile kültür arasın-
daki bağlantıyı gösterir? 

a. Görme, sinir sistemimizde beyin tarafından 
gerçekleştirilir.

b. Sesler, duyu organlarımızdan kulak tarafından 
ayırt edilir..

c. Koku alma burunda gerçekleşir.
d. Duyu organlarımız sadece kültürümüzün tanı-

dığı etkenlere duyarlıdır.
e. Dokunma yoluyla edinilen algılar deride oluşur.

3. Aşağıdakilerden hangisi algı süzgeci ile ilgili değildir?
a. İnsanların ancak belirli frekans aralığındaki 

sesleri duyabilmesi.
b. İnsanların sadece istediği enformasyonu algıla-

ması. 
c. İnsanların çevrelerinde olup bitenin farkında 

olması.
d. İnsanların bazı hayvanların algıladığı enfor-

masyonu algılayamaması.
e. İnsanların bazı renkleri birbirinden ayıramaması.

4. Aşağıdakilerden hangisi kültürel kodlarla algı ara-
sındaki ilişkiyi açıklar?

a. Bir enformasyonun algılanması için duyu or-
ganlarımıza erişmesi yeterlidir.

b. Her ileti kodlardan oluşur ve uygun kanaldan 
gönderilirse mutlaka algılanır.

c. Bir iletinin algılanması için kodlarının alıcıya 
ulaşması zorunludur.

d. Algı ancak kodaçımı gerçekleşirse gerçekleşir.
e. Kodlarını açamasak da çevremizdeki bütün en-

formasyonu algılarız.

5. Aşağıdakilerden hangisi düşünme biçemlerinde 
farklılığı gösterir?

a. Toplumsal olaylara ilgi göstermek.
b. Doğa bilimlerini sevmek.
c. Derslerde başarılı olmak.
d. Çevresinde olan bitenle yakından ilgilenmek.
e. Konuyu bütün olarak anlamaya çalışmak.

6. Aşağıdakilerden hangisi ortama bağımlı düşünme 
biçemine özgü davranıştır?

a. Anlam yaratmak için çok enformasyona ihtiyaç 
duymak.

b. Ayrıntılarla ilgilenmeyip bütünü anlamay çalış-
mak.

c. Bütünü anlamak için az miktarda enformasyo-
na ihtiyaç duymak.

d. Bütünü anlamak için bileşenlerin her biriyle il-
gili enformasyon toplamak.

e. Bileşenleri tek tek anlayıp sonra bütünü oluş-
turmak.

7. Aşağıdakilerden hangisi ortaklaşa davranışçı kül-
türlerde daha çok gözlenir?

a. İletileri yazılı kanaldan iletmek.
b. Bireylerarası ilişkileri kişisel gereksinimlere 

göre oluşturmak.
c. Yüz yüze iletişimi medya dolayımlı iletişime 

tercih etmek.
d. Dil ve yazılı edebiyatı geliştirmek için özel çaba 

harcamak.
e. Sözlü iletişimde anlamın ayrıntıları için sözcük 

seçimine dikkat etmek.

8. Aşağıdakilerden hangisi geniş bağlamlı kültürlerin 
iletişim davranışlarındandır?

a. Grup içi iletişimde sadece izleyerek konuşulan-
ları anlamaya çalışmak.

b. Yabancıyla etkileşime girmeden onun hakkında 
başka kanallardan bilgi toplamak.

c. Bilmediği konularda fikir ileri sürmemek.
d. Kendini ilgilendirmese de her alanda enformas-

yon toplamak.
e. Sadece uzman olduğu konularda sohbete katıl-

mak.

9. Aşağıdakilerden hangisi sözel kanalı daha çok kul-
lanma eğilimindedir?

a. Ortaklaşa davranışçı bir kültürün üyesi.
b. Bireyci bir kültürün üyesi.
c. Siyasetçi.
d. Edebiyatçı.
e. Şair.

10. Aşağıdakilerden hangisi sözlü kültürün ürünlerin-
den değildir?

a. Efsane.
b. Hikaye.
c. Masal.
d. Destan.
e. Roman.
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Yaşamın İçinden Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

“...Tren hareket etti, Lola susuyordu, büyük olasılıkla o da 
merak içindeydi, dikkatle çevreyi izliyor, değişik ve fark-
lı olan her şeyden ürküyordu. Oysa Almanya’dayken hiç 
ürkmemiş, üstelik gayet rahat hareket ettiğimiz, ekmeğe 
margarin sürülen, hanımların gülünç glase deri şapka-
lar taktıkları büyük ama tanıdık dünya, Alman kentleri, 
bildiğimiz dil ve tanıdığımız yaşam alışkanlıkları; Rein-
hardt Tiyatrosu’nda Strindberg’in Rüya Oyunu ile Graf 
von Charolais’yı birlikte seyredip ardından da başka 
hiçbir yerde daha mükemmel tiyatro oynanamayacağını 
düşündüğümüz o yarı tanıdık dünya geride kaldığı için 
biraz da üzülmüştü. Almanlara, tarzlarına, evlerine, gös-
terişli giyim kuşamlarına, insan beceriksiz aile üyelerine 
nasıl gülerse öyle gülerdik. -İnsanın her halkın kendine 
“özgü” olduğunu kavraması epey zaman alıyor- Alman-
lara bakışımız biraz ironik olsa da sevgisiz değildi. İyi 
niyetleri, bizi her zaman yeniden fethederdi. Bu büyük 
halk, yabancı olan her şeye saygı gösterir, yabancılardan 
biraz korkardı, bize karşı da biraz mahcup, biraz sıkılgan 
davranırdı. Evet biraz garip gelecek ama, biz zavallı, ne 
fırtınalar atlatmış, kasırgalar ortasında kalmış Macarlar, 
kendimizi Almanya’da “seçkin yabancılar” olarak hisse-
diyorduk. Bize hayranlık duyuyor, saygı gösteriyorlardı. 
Elbette hepimiz “von”duk, pasaportlarımızda kayıtlı alt 
düzey soyluluğumuz, Almanların gözünde baronluk 
mertebesinde kabul görüyordu; Leipzig ve Frankfurt 
otelcilerinin, Macar “von”larının ülkelerinde ne kadar 
bol olduğu hakkında fikri olamazdı.
Ama Almanya’da tanıştığımız ruh tanıdıktı. Yabancılığı 
bile bizdekini andırıyordu. Bir kültürün ruhunun sınır 
bölgesi, zaman ve ülke sınırlarının üzerinde yayılır. Biz, 
Kassa ve bütün Yukarı Macaristan’da bilinçsizce,- tam 
olarak da bilinçsiz de denemez belki- biraz Alman tar-
zında yaşam sürüyorduk. Çocukken Almancayı akıcı 
ve sanırım oldukça kuralına uygun konuşabiliyordum. 
Doğduğum zaman, ülkenin başkenti Budapeşte, yeni 
yeni Macarlaşmaya başlamıştı; Macarlığı yeni boyan-
mış duvarlar gibi göze çarpıcı biçimde parlıyordu. 
Dresden’de ya da Weimar’da, hiçbir zaman yabancılık 
duymadım, oysa daha sonraları nerede olduğumu, ev-
lerin duvarlarının ardında neler olup bittiğini, insan-
ların neler yiyip neler düşündüklerini, nelerden söz 
ettiklerini bilmediğim, hatta acaba insanlar gibi yatak-
larında mı yoksa gerilmiş iplere tutunan yarasalar gibi 
mi uyuyorlar diye hayal kurduğum İngiliz ya da Fransız 
kentlerinde çok kez yabancılık paniğine kapılmışımdır.”

Kaynak: Sandor Marai-Bir Burjuvanın İtirafları. Çev. 
Sevgi Can Yağcı. Can Yayınları

1. c Yanıtınız yanlış ise “Algıda Farklılaşma” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Algıda Farklılaşma” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise “Algıda Farklılaşma” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “Algıda Farklılaşma” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Düşünce Biçemlerinde Fark-
lılaşma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Düşünce Biçemlerinde Fark-
lılaşma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Düşünce Biçemlerinde Fark-
lılaşma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “Düşünce Biçemlerinde Fark-
lılaşma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “İletişim Kanallarında Fark-
lılaşma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “İletişim Kanallarında Fark-
lılaşma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
İzlenim, bir kişi hakkındaki algılarımızın tümünün ya-
rattığı anlamdan başka birşey değildir. Algılarımız ise 
o bireyle ilgili duygularımız tarafından yönlendirilir. 
Dolayısıyla sempati duyulan biri hakkındaki algıların 
çoğu olumlu olacağından onun hakkındaki izlenim de 
olumludur. Ancak herhangi bir nedenle duygularda 
oluşabilecek bir değişiklik algıları da etkiler ve bireyin 
“diğer yüzü” görünür olur, yani bireyden alınan aynı en-
formasyon farklı kodaçımı nedeniyle farklı algılar yara-
tır. Böylece kısa zamanda nesnel bir temele dayanmayan 
algı değişmesi, olumlu izlenimin silinmesine yol açar.
 
Sıra Sizde 2 
İnsanlar anatomik yapıları nedeniyle çevrelerinde 
mevcut olan enformasyonun önemli bir kısmını yaka-
layamaz. Çok yüksek frekanslı titreşimleri algılayama-
dığımız gibi, belirli dalga boyundaki ışıklar ve belirli 
büyüklüğün altındaki basınç da insan duyu sınırları 
dışında kalır. İnsan duyu organları kendi duyarlık sı-
nırları içindeki enformasyonu aldıktan sonra bunu iş-
lenmek üzere sinir sistemimiz aracılığıyla beyne akta-
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Yararlanılan Kaynaklar
rır. Beynimizin belirli bölümleri daha önce işlenmiş ve 
bilgiye çevrilmiş, düzenlenmiş ve enformasyonu işle-
yen merkezlerdir. Bu merkezlerin hepsine birden zi-
hin ya da biliş diyoruz. Duyu organlarımız tarafından 
alınan enformasyonun zihinde işlenebilmesi için daha 
önceden onlara ait kalıpların, şablonların bulunması 
gerekir. Bu kalıp ve şablonlar kültürel kodlarımızdan 
başka birşey değildir. Eğer herhangi bir enformasyonu 
işlemek için kalıp yoksa onu algılamayız. Ancak bizim 
algılamadığımızı başka bir kültürün üyeleri algılayabi-
lir. Bunun nedeni, o kültürde söz konusu enformasyo-
nu işleyebilecek kodların bulunmasıdır. 

Sıra Sizde 3 
Kültürlerarası iletişim açısından hiçbir biçem diğerin-
den üstün değildir. Her düşünme biçeminin diğerin-
den üstün ve diğerinden zayıf yönleri olduğu gibi her 
biçem belirli alanlarda diğerinden daha verimli sonuç-
lar sağlar. 

Sıra Sizde 4
Her turizm işletmesi hedef müşteri kitlesini göz önün-
de bulundurarak, müşterilerinin kültüründe tercih 
edilen iletişim kanalını kullanmayı ihmal etmemeli-
dir. Sözlü kültürlere mensup turistlerin yüz yüze sözlü 
iletişimi medya dolayımlı ve yazılı iletişimden üstün 
tutacaklarını unutmamalıdır. Bu nedenle katalog ve 
broşürler yerine sözel ve görsel kanalları kullanarak 
onlara ulaşması durumunda daha etkin iletişim kura-
bileceğini bilmelidir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İletişim biçemini tanımlayabilecek,
Dil, kültür ve düşünce arasındaki ilişkiyi ayırt edebilecek,
Sözlü iletişim biçemlerinin neden farklılaştığını açıklayabilecek,
Sözlü iletişim biçemleri arasındaki farkları ayırt edebilecek,
Kültürün niteliği ile sözlü iletişim biçemi bağlantısını betimleyebilecek
bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Sözlü	İletişim
•	 Dil	-	Kültür	-	Düşünce	
•	 Kişilik	Özellikleri
•	 İletişim	Biçemi

•	 Doğrudan	ve	Dolaylı	Biçem
•	 Dar	ve	Geniş	Kapsamlı	Biçem
•	 Kişisel	ve	Bağlamsal	Biçem
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KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM



GİRİŞ
Önceki bölümlerde iletişimin, kültürün iletişim sürecindeki rolünü hesaba kat-
madan anlaşılamayacağını belirtmiştik. Genel olarak iletişim davranışları olarak 
adlandırdığımız, anlam aktarımını sağlayan her türlü davranışın bu çerçevede ele 
alınması gerekmektedir. Bu bölümde insan iletişiminde gözlenen önemli iletişim 
davranışlarından bir bölümünü inceleyecek ve bunların kültürden kültüre nasıl 
farklılaştıklarını açıklamaya çalışacağız. 

İletişim davranışları temel olarak sözel ve sözel olmayan davranışlar olarak 
ikiye ayrılabilir. Sözlü iletişim davranışları, anlamları sözel semboller aracılığı ile 
aktarılmak niyetiyle gösterilen davranışlardır. Sözün olduğu her tür davranış söz-
lü davranış olarak adlandırılır. Yazılı metinler de sözlerin sembollerinden ibaret 
olduğu için, yazı yoluyla anlam aktarma da sözel davranışlar sınıfı altında incele-
nir. Diğer davranış grubu ise sözsüz iletişim davranışlarını kapsar. Sözsüz iletişim 
davranışları altıncı bölümde ele alınacaktır.

İletişim Biçemi
Sözlü ve sözsüz iletişim davranışları bütün insanların ortak davranışlarındandır. 
Bazı kültürler bu davranışlardan bir kısmını diğerlerinden daha çok ya da daha az 
kullanabilir. Ancak her iletişim davranışı farklı bireyler tarafından farklı tarzda, 
stilde kullanılır. Buna iletişim biçemi denir. Erol Mutlu iletişim biçemini, “bir bire-
yin kişilerarası ilişkilerde sıklıkla kullandığı iletişimsel tarz” olarak tanımlamakta 
ve iletişim biçeminin “bir bireyin ilişkilerini düzenlenmesindeki başarısıyla ya da 
başarısızlığıyla yakından ilgili” olduğunu belirtmektedir (Mutlu, 1995: 172). 

İletişim biçemlerini birbirinden ayırabilmek için farklı yaklaşımlar vardır. 
Kimi araştırmacılar bireylerin kişilik özellikleri ile belirli durumlarda kullandık-
ları biçem arasında ilişki kurarlar. Söz gelişi, bir yaklaşıma göre, bireyler açıklayı-
cı, yönetici, ilişkilendirici ve analitik kişilik özelliklerine sahip olabilirler. 

•	 Açıklayıcı kişilik özelliğine sahip bireyler heyecanlı, karşıdakinin kim ol-
duğunu öğrenmek isteyen, konuşma sırasında karşıdakini sıkacak kadar 
uzun açıklamalar yapan, kendi fikir ve düşüncelerini satmaya çalışan ve 
kendi anlattıklarından heyecanlanan, alkıştan ve takdir edilmekten hoşla-
nan, kolayca motive olan, hedef belirlemekten hoşlanan, takdir edileceği 
ve hedefleri belirli yapılarda başarılı olan, önsezilerine güvenen ve teşvik 
edildiğinde daha büyük başarı kazanabilen bireylerdir. 

Sözlü İletişim 
Biçemlerinde Farklılaşma

İletişim biçemi, bir bireyin 
kişilerarası ilişkilerde sıklıkla 
kullandığı iletişimsel tarzdır.
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•	 Yönetici kişilik özelliğine sahip bireyler, kendi yollarını belirler ve bakış açı-
larına güvenirler. Daha çok “ne?” sorusunu sorarlar. Zamanlarını harcayan 
ve onların adına karar vermek isteyenlerden hoşlanmazlar. Görev üstlenip 
kontrolü ellerine alırlar ve görev üstlenmelerine izin verilmesinden hoşla-
nırlar. Amaç ve sonuç yönelimlidirler, yarışma durumlarını ve kazanmayı 
severler. Başkalarıyla iş birliği yapmaları gereken durumlarda kendilerini 
geliştirirler. Etkin çalışmayı sever ve zamandan kazanmaya çalışırlar. Kendi 
yollarını çizmelerine izin verildiğinde daha başarılı olurlar.

•	 İlişkilendirici kişilik özelliğine sahip bireyler yardımsever olmayı, sıcak kar-
şılanmayı ve dikkat çekmeyi severler. En çok “niçin?” sorusunu sorarlar. 
Reddedilmekten, kendilerine kişilikleri göz önüne alınmadan, kayıtsız ve 
duygusuz davranılmasından hoşlanmazlar. Baskı ve gerilim durumlarında 
sessiz kalır, geri çekilirler. Onlara karşı destekleyici ve ilgili davranılmasın-
dan hoşlanırlar. Ne kadar çok arkadaşları ve yakın ilişkileri varsa o kadar 
mutlu olurlar. Kendilerini rahat ve başkalarının ilgisini üzerlerinde hisset-
tiklerinde daha başarılı olurlar. Amaç ve yöntemi belirlenmiş yapılarda ça-
lışırlarsa başarıları artar. İlişkilerini ve arkadaşlıklarını korumak onlar için 
büyük anlam taşır.

•	 Analitik kişilik özelliğine sahip bireyler çok miktarda veriye ihtiyaç duyar, çok 
soru sorar ve yöntemli, sistematik çalışmadan hoşlanırlar. En çok “nasıl?” 
sorusunu sorarlar. Hata yapmaktan, hazırlıksız görünmekten hoşlanmazlar, 
baskı ve gerginlik durumlarıyla baş etmek için, durumu anlamaya yarayacak 
daha çok veri toplamaya çalışırlar. Onlara yapılacak en büyük yardım daha 
çok enformasyon vermektir. Onları sonuca götürecek faaliyette bulunmak-
tan hoşlanırlar. Kendi kararlarını vermelerine olanak sağlandığında ve baskı 
yapılmadığında daha başarılı olurlar. Bireylerarası ilişkilerini geliştirmeleri 
gerekir. Hata yapmaktan korktukları için yüzlerini korumak, toplum içinde 
itibar kaybına uğramamak için ellerinden geleni yaparlar.

Yukarıda sıralanan kişilik özellikleri ve bireylerin bu özellikler çerçevesinde 
hangi durumda hangi davranışı göstereceğine dair yapılan kestirimler, söz konusu 
davranışların belirli anlamlar aktarması nedeniyle iletişim süreçlerinde de geçer-
lidir ve kişilik özellikleri bireylerin iletişim biçemlerini belirleyen temel çerçeveyi 
oluşturmaktadır.

İletişim biçemleriyle ilgili bir yazıya http://www.buzzle.com/articles/verbal-
communication-styles.html adresinden ulaşabilirsiniz. 

Bireyleri kişilik özelliklerine göre pasif, iddialı ve saldırgan olarak üç gruba 
ayıran bir başka yaklaşıma göre, 

•	 pasif kişilik özelliğine sahip bireyler alçak ve güvensiz sesle, özür diler gibi 
konuşurlar. Aynı yaklaşıma göre, pasif bireyler, konuşma sırasında yere ya 
da başka taraflara bakar, garip bir vücut duruşuyla başlarını gereğinden faz-
la hareket ettirirler. 

•	 İddialı kişilik özelliğine sahip bireylerin konuşmalarında kendine güvenen 
bir ses tonuyla sürekli olarak “ben” dediğini ileri süren bu yaklaşıma göre, 
söz konusu bireyler konuşma sırasında doğrudan karşıdakinin yüzüne ba-
kar ve rahat bir vücut duruşuyla rahat hareketler sergilerler. 

•	 Saldırgan ya da sert kişilik yapısına sahip olanlar, yüksek sesle konuşur, 
“sen”le başlayan cümleler kurar, gözlerini kısarak doğrudan karşıdakinin 
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gözünün içine bakar, sert bir vücut duruşu ve kesin hareketlerle, parmağını 
karşıdakine yönelterek konuşurlar.

Batı kültürünün davranış örüntülerine dayalı bu yaklaşımlar, bütün insanları 
kişilik yapılarına göre sınıflara ayırarak, her sınıfın davranışları hakkında belir-
li çerçeveler çizmektedir. Buna göre, söz gelişi, konuşma sırasında yere bakmak 
ya da doğrudan karşıdakinin yüzüne bakmamak “pasif kişilik özelliği”ne özgü bir 
sözsüz iletişim davranışıdır. Oysa bu davranış kültürden kültüre farklı anlamlar ta-
şır. Örneğin, Anadolu’da yeni evlenmiş gelinler, kayınbabaları ile konuşurken yere 
bakarlar. Bu bir saygı göstergesidir. Aynı şekilde, kişilik özelliği itibari ile iddialı ki-
şilik yapısına sahip olsalar bile, gençler babaları ile konuşurken seslerini alçaltırlar. 
Çünkü babayla yüksek sesle konuşmak “saygısızlık” olarak değerlendirilir.

İletişim biçemlerini sadece kişilik özellikleri tarafından belirlenmez.

Elbette kişilik özellikleri bireyleri birbirinden ayırır ve kardeşin kardeşe ben-
zememesinin önemli nedenleri arasında yer alır. Ancak iletişim biçemlerinin da-
yandığı temel nedenler sadece kişilik özellikleri değildir. Genelleme yapılacaksa 
bireylerin mensup oldukları kültürleri temel alarak işe başlamak daha doğru bir 
yaklaşım olacaktır.

 
Sizce iletişim biçeminin kültürle nasıl bir ilişkisi vardır?

Her kültürün toplumsal normları, o kültürün iletişim davranışlarının biçemi-
nin belirlenmesinde önemli rol oynar. Yukarıda sözünü ettiğimiz, konuşma sıra-
sında yere bakma olarak tanımlanan sözsüz iletişim davranışı, güç aralığının az 
olduğu kültürlerde pasif kişilik özelliğinin göstergesi olsa da güç aralığının büyük 
olduğu kültürlerde saygı belirtisi olarak kabul edilir. Dolayısıyla kültürlerarası 
farklılık iletişim biçemlerinin farklılaşmasının altında yatan temel nedendir.

DİL - KÜLTÜR - DÜŞÜNCE VE SÖZLÜ İLETİŞİM
Gündelik yaşamda iletişim denilince akla hemen konuşulan dil gelir. Dil, iletişi-
min en önemli araçlarından biridir. Bu nedenle de birçok bilim dalı ve disiplin, 
dili çeşitli yönleri ve farklı bakış açılarıyla anlamaya ve açıklamaya çalışırlar. Kül-
türlerarası iletişim disiplini için dil, hem kültürel farklılıkları anlamak hem de 
anlam aktarımı sürecinde nasıl kullanıldığını gözlemek açısından başat araştırma 
alanlarından biridir. Birinci bölümde belirtildiği gibi, ilk kültürlerarası iletişim 
çalışmaları da dilbilimciler tarafından, yabancılara dil öğretirken karşılaşılan so-
runların irdelenmesi sırasında başlamıştır. 

Dil, yalnız nesneleri, eylem ve sıfatları adlandırmak ve oluşturulan sembol-
lerin yarattığı çağrışımlar yoluyla anlam aktarımını sağlamak için kullandığımız 
bir araç değildir. Bilişsel yapının oluşumu ve gelişimi ile sistematik düşünmenin 
gerçekleşmesi sürecinin nasıl gerçekleştiğini daha önce öğrenmiştik. Birey her öğ-
rendiğini zihnine, bilişsel yapısı içine yerleştirir. Öğrendikleri çoğaldıkça bunları 
birbirleriyle, ilişkilerini de içerecek şekilde, sistemli hâle getirir. Öğrenme süre-
cinde edindiklerimizin önemli bir kısmı nesnel olmayan, dille ifade edilen veri ve 
kavramlardır. Diğer kısmı ise görsel, sessel, dokunma ve kokuyla ilgili bilgilerdir. 
Karşılaştığımız herhangi bir iletişim durumundaki algılarımız zihnimizde öğren-
diklerimizle karşılaştırılır, kıyaslanır ve bir anlam çıkarılmaya çalışılır. Algıların 
değerlendirilmesi denilen bu süreçte, sözel bütün veriler zihne daha önce yerleşti-

1

Kültürlerarası farklılık iletişim 
biçemlerinin farklılaşmasının 
altında yatan temel 
nedenlerden biridir.
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rilen sözel kalıplarla karşılaştırılır ve olası anlamlar üzerinde düşünülür. Algılama 
ve anlamlandırma evreleri tamamen bilişsel etkinlikleri kapsar ve kültürün belir-
lediği kurallar çerçevesinde gerçekleşirler. 

Dilin düşünceye etkisi ile ilgili bir yazıya http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/
psikoloji/dusunce.htm adresinden ulaşabilirsiniz. 

“Dil, sadece iletişim ve duyguların ifadesi için bir araç değildir. Her dil aynı zamanda 
deneyimler dünyasını kategorize etmeye yarar. Deneyimler ise yaşanan durumlara 
göre farklılıklar gösterir. Dilsel farklılıkların doğal olduğunu kabul etme yönünde ge-
nel bir eğilim vardır. Ancak karşılaştırmalı dil bilimi açıkça göstermektedir ki bireyin 
her konuşmasında bir seçme söz konusudur. Çünkü normal olarak bu dilsel süreç 
sorgulanmadığından, her dil grubu kendi kategorilerini doğal ve bütün insanlık için 
geçerli kabul etme eğilimi gösterir. Eğer başka kültürlerde farklı durumla karşılaşılır-
sa birey, karşısındakinin mantıksız, aptalca ya da inadına öyle düşündüğünü ya da 
konuştuğunu sanır” (Kluckhohn ve Kelly, 1983: 243).
 
Kluckhohn ve Kelly’nin vurguladığı bu nokta, dilin, oluşum süreçleri de dikka-

te alınarak incelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bir kültür grubunun dili, 
onun dünyaya nasıl baktığı ile yakından ilgilidir. 

Dilimizle düşündüğümüz için, ayrı kültürlerin düşünce biçemlerindeki farklı-
lıklar dilin yapısında ve kullanım biçemlerinde de gözlenir. 

Dilimizin yettiği kadar düşünebiliriz. 

Gündelik yaşamımızın akışı ve kuralları kültür tarafından belirlendiğinden, 
dil kültürün şekillendirdiği yaşantımızın ifadesinden başka bir şey olamaz. 

Dolayısıyla farklı yaşam biçimleri ve kültürler dilde farklılaşmaya neden olduğu 
gibi, dilin kullanımında da farklı biçemlerin ortaya çıkması sonucunu da doğurur. 

Sapir-Whorf Hipotezi
Bu bölümün okuma parçasında yaşamı ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgi edi-
nebileceğiniz Benjamin Lee Whorf ve Yale Üniversitesi’ndeki hocası Edward Sapir 
tarafından geliştirilen Sapir-Whorf Hipotezi, diğer adıyla Dilsel Görecelik (izafi-
yet) Hipotezi’nde, dilin sadece fikirleri ifade etme aracı değil, aynı zamanda fikirle-
ri şekillendiren bir araç olduğu ileri sürülmüştür (Whorf, 1956). Whorf, öncelikle 
konuşulan dillerin düşünceyi etkilediğini ileri sürer ve dil ile düşünce ilişkisini, söz 
konusu dillerin konuşulduğu kültürlerin dünya görüşleri arasındaki farklılığa bağ-
lar. Hipotezde bir bireyin konuştuğu dilin onun düşünme yolunu, dilin yapısının 
da çevrenin nasıl algılanacağını etkilediği ileri sürülür. Farklı bilimsel disiplinler 
farklı diller geliştirdikleri için, bilimsel araştırmalar da bundan etkilenir. Whorf ’a 
göre, her dil, onu kullanan insanların algısal dünyalarını şekillendirmelerinde 
önemli rol oynar. “Biz doğayı ana dilimizin belirlediği çizgide analiz ederiz. Feno-
men dünyasından çıkardığımız kategori ve tipleri orada bulamayız. Aksine, dünya 
büyük oranda zihnimizdeki dil sistemi tarafından organize edilen ve değişen bir 
izlenimler akını içinde tanıtılır” (Whorf, 1952: 5; akt. Kartarı, 2006: 134). 

Sapir-Whorf Hipotezi, öncelikle konuşulan dillerin düşünceyi etkilediğini ileri 
sürer. Hipoteze göre, bir bireyin konuştuğu dil onun düşünme yolunu, dilin yapısı 
da çevrenin nasıl algılanacağını etkiler. Farklı bilimsel disiplinler farklı diller ge-
liştirdikleri için, bilimsel araştırmalar da bundan etkilenir.

Bir kültür grubunun dili, onun 
dünyaya bakışını yansıtır.

Dil kültürün şekillendirdiği 
yaşantımızın ifadesidir.
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Whorf ’un hipotezi, her ne kadar kültürle dil arasında doğrudan ve açıkça bağ-
lantı kurmamış olsa da Whorf ’tan sonra gelenler hipotezi kültür, dil ve düşünceyi 
içerecek şekilde genişlettiler. Örneğin Gumperz ve Levinson “kültür, dil aracılı-
ğıyla, deneyimlediğimiz dünyayı sınıflandırmamız başta olmak üzere, nasıl düşü-
neceğimizi etkiler” demektedir (Gumperz ve Levinson, 1996: 1). 

Dil-kültür ve dil-düşünce arasındaki bağlantıyla ilgili başka alanlardan da ka-
nıtlar ileri sürülmüştür. Bir dilde, belirli bir nesne ya da olayla ilgili olarak üretil-
miş çok sayıda sözcüğün bulunması, sözü edilen nesne ya da kavramın o kültür 
grubunun yaşamında ne kadar önemli yer tuttuğunu gösterir. Eskimo dilinde ve 
Kars yöresinde kar ile ilgili çok sayıda sözcüğün bulunması buna örnek gösterile-
bilir (bkz. Kartarı, 2006: 134). 

Daha sonra yapılan araştırmalarda da dil-kültür bağlantısını destekleyen so-
nuçlara ulaşılmıştır. Nisbett, araştırma sonuçlarına dayanarak, bazı kültürlerin 
çevrelerindeki nesne ve olayları kategorilere ayırarak, bazı kültürlerin ise arala-
rındaki ilişkilere göre gruplandırdıklarını ileri sürmüştür (Nisbett, 2003). 

Sizce Sapir-Whorf Hipotezi’nde ileri sürülen dil düşünce ilişkisi nasıl açıklanabilir? 

1960’lı yıllardan itibaren çok sayıda ve farklı disiplinlerden bilim insanı dil, 
kültür ve zihin arasındaki ilişkiyi anlamak için çalışmalar yürüttü. Geert Hofstede 
de kültürel değerler yaklaşımı ile bu alanda yaptığı araştırma sonucunda üçüncü 
bölümde öğrendiğiniz Kültürel Boyutlar Kuramını geliştirdi. Hofstede, kültürü, 
zihnî yazılım ya da bilişsel yazılım olarak tanımlamış ve düşünce ile kültür arasın-
daki yakın bağlantıyı vurgulamıştır.

Bununla birlikte, dil, kültür ve düşünce arasındaki doğrudan bağlantı fikri-
ne katılmayanlar da bulunmaktadır. Birçok araştırmacı, bütün dilleri kapsayan 
evrensel bir gramerin olduğunu ileri sürmektedirler (Chomsky, 1965). Bazıları 
ise söz gelişi renk adlarıyla ilgili evrensel bir kalıptan söz etmektedir. Dil ile dü-
şünce ve kültür arasındaki ilişki hakkındaki tartışmalar devam etmekte ve çeşitli 
bilimsel disiplinlerden araştırmacılar bu konuyla ilgili bulgu ve görüşlerini açık-
lamaktadır. Ancak bizim için önemli olan, dilin farklı kültürel bağlamlarda nasıl 
çalıştığı ve kültüre bağımlı iletişim biçemlerinin nasıl ortaya çıktığıdır. 

Noam Chomsky’nin (Çeviren Ahmet Kocaman) Dil ve Zihin (İstanbul, 2011) adlı 
kitabını inceleyebilirsiniz. 

Kültür ve Dil Kodları
Sözlü iletişim davranışlarının belirlenmesiyle ilgili önemli bir kuramsal katkı da 
Basil Bernstein tarafından yapılmıştır. Bernstein, insanların kullandığı sözel dav-
ranış kalıplarının nasıl olup da kültürden kültüre değişiklik gösterdiğini anlama-
ya yarayacak kuramsal bir çerçeve oluşturmuştur. Bernstein’a göre, sözlü iletişim 
biçemleri, o biçemleri kullanan bireylerin içinde yaşadıkları toplumsal bağlam 
tarafından belirlenir (Bernstein, 1966). Farklı toplumsal yapılar farklı konuşma 
sistemleri ve dilsel kodlar üretebilir. Bireyler sözlü iletişim sırasında, dillerinin 
onlara sağladığı kodlar arasından duruma uygun olanları seçerek ileti oluştur-
mada kullanırlar. Her kültürde kod seçimi belirli ilkeler çerçevesinde gerçekleşir. 
Bu ilkeler, bireylerin başkalarıyla konuşmadan önce onu planlamasına, konuşma 
sırasında uygun kod seçimine yardımcı olur ve zamanla sağlamlaşıp yaygınlaşır. 
Bireyin ne söylediği ile nasıl söylediği arasındaki bağlantı böylece kurulmuş olur. 
Başka sözle, neyin nasıl söyleneceği kültür tarafından belirlenmiş olur. 

Kültür, dil aracılığıyla 
düşünme şeklimizi etkiler.

2

Bernstein’a göre, neyin nasıl 
söyleneceği kültür tarafından 
belirlenir.
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İnsanlar, ilk çocukluk döneminden başlayarak, sözlü iletişim davranışlarını dü-
zenleyen ilke ve kuralları öğrenirler. Toplumsal yapı, dilsel gelişimini bu yolla et-
kiler ve çocuğun deneyimlerinin temelini oluşturur. Toplumsal aidiyet duygusu ve 
toplumsal kimlik, toplumsal yapının ürettiği dil kodları aracılığı ile çocuğa aktarı-
lır. Bu açıdan çocuk her konuştuğunda ya da dinlediğinde, parçası olduğu toplum-
sal yapı onu sınırlar ve belirli davranış biçemini kullanmaya zorlar. Toplumsal yapı, 
gelişmekte olan çocuğun konuşma biçemini belirleyerek onun psikolojik gerçekli-
ğine dönüşür. Sonuçta, çocuk, konuşma etkinliğinde kod seçim ilke ve kurallarını 
öğrenmiş, hangi durumda neyi nasıl söyleyeceğini anlamış ve toplum içinde dile-
diği anlamları, uygun biçimde aktarabilir hâle gelmiş olur (Bernstein, 1966: 429). 

Bernstein, bireylerin konuşma biçemlerinin, yaşadıkları toplumsal bağlam 
tarafından belirlendiğini ileri sürmektedir. Toplumsal bağlam, iki kişi arasında 
sözel iletişimin gerçekleştiği bireylerarası ortamı değil, kültürel çevre ve toplumu 
içeren daha geniş bir toplumsal yapıyı ifade etmektedir. Bernstein’a göre, konuş-
mada “sınırlandırılmış” ve “genişletilmiş” olmak üzere iki tür kod kullanılır. 

Sınırlandırılmış kod, daha çok toplumsal bağlamın gizli ve içsel imlerine daya-
nır; bu nedenle de sözcük dağarcığı ve sözlü mesajların yapısı dar çerçevede tu-
tulur. Bernstein’a göre, sınırlandırılmış kod kullanan konuşmacılar, paylaştıkları 
konu, çıkar ve beklentilerle ilgili olarak konuşma gereği duymazlar ve amaçlarını 
sözlü olarak ifade etmek ve dışa vurmak gereğini daha az duyarlar. 

Sınırlandırılmış kod kullanan bireylerin konuşmaları göreceli olarak oldukça 
kısadır. Sözgelişi, yakın arkadaşlar arasında paylaşılan konuların çok olması ya da 
belirli bir konuda daha önce gerçekleşen enformasyon alışverişi, bir sonraki ile-
tişim sürecinde aynı bireylerin sınırlandırılmış kodlar kullanmalarını gerektirir. 
Belirli toplumsal grupların ve mesleklerde çalışanların kullandıkları dillerde de 
bu tür sınırlandırılmış kodlar kullanılır ve grubun dışındaki bireyler bu kodları 
açamaz. Genişletilmiş kodlar ise konuşmacıların sözsüz ve diğer bağlamsal gös-
tergelerden olabildiğince az yararlanarak, mesajın taşıdığı tüm anlamı sözel koda 
yüklemesi durumunda ortaya çıkar. Sınırlandırılmış kodlarda, enformasyonun 
büyük bölümü sözsüz kanallardan iletilirken, genişletilmiş kodlarda, enformas-
yonun hemen tamamı sözel kanallardan iletilir. Bernstein, genişletilmiş kodlarla 
sınırlandırılmış kodları karşılaştırırken şu sonuçlara varmaktadır: Sınırlandırıl-
mış kodları kullanan konuşmacılar ortak tahminlere dayanmaktadırlar. Karşılık-
lı özdeşleme derecesi, ortak amacı ve kodun sınırlandırılma derecesini belirler. 
Karşılıklı bağımlılık temeline oturan toplumsal ilişkiler genişletilmiş koda gerek 
bırakmaz. Genişletilmiş kodlar kullanan bir konuşmacının dinleyicisi, mesajın 
anlamını tamamen sözlü koddan çıkarmak zorundadır” (Bernstein, 1966: 437). 

Bernstein’ın sınırlandırılmış, genişletilmiş kodlar hipotezi, Hall’ün bağlam-an-
lam hipotezi ile uygunluk göstermektedir. İçsel mesajlar, yani ilk bakışta, dıştan al-
gılanamayan mesajlar bağlamsal nitelik taşır ve geniş bağlamlı kültürlerin üyeleri 
iletişim sürecinde daha çok bu tür mesajlar gönderme eğilimi gösterirler. Dar bağ-
lamlı kültürlerin üyeleri ise çoğunlukla dışa vuran sözlü mesajlar kullanma eğili-
mindedir. Sınırlandırılmış kodları kullananların sözsüz ve diğer bağlamsal kodlara 
eğilim göstermesi geniş bağlamlı kültürlerin genel iletişimsel niteliklerinden biri-
dir. Hall’e göre, Çinlilerin kullandığı yazı dili, oldukça sınırlandırılmış kodlardan 
oluşmaktadır. Çünkü Çin yazısını okuyabilmek için, Çin tarihi hakkında geniş bilgi 
sahibi olmak ve göstergelerin gizli anlam ve önemlerini bilmek gerekmektedir. Hall, 
Çince konuşmak için de yalnız dili öğrenmenin yetmediğini, dört ayrı tonlama ile 
sözcüklerin anlamlarının da değiştiğini belirtmektedir (Kartarı, 2006: 137-140). 

İki dilli olarak yetişmiş 
çocuklar ile birden fazla 
konuşma sistemine ya da dil 
kodlarına sahip olanlar, farklı 
toplumsal yapılar içinde, 
o yapılara uygun ilkeler 
çerçevesinde sözlü iletişim 
davranışlarını yönetebilirler. 
Kültürlerarası iletişim disiplini, 
çok dilli çocukların yetişmeleri 
sırasında edindikleri bu 
becerileri yetişkinlerin nasıl 
kazanabilecekleri sorusunun 
yanıtını aramakta ve elde 
ettiği verileri uygulama 
alanına yansıtmaktadır.

Sınırlandırılmış kod 
kullananlar, sözcük dağarcığı 
ve sözlü mesajların yapısını 
dar çerçevede tutar.

Genişletilmiş kod kullananlar 
anlamı tamamen sözlü 
göstergelere yükler.
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SÖZLÜ İLETİŞİM BİÇEMLERİNDE FARKLILAŞMA
Sözlü iletişim biçemi, iletişim sürecine katılan bireylerin kendi düşünce ve duygu-
larını nasıl belirttiklerini, kendilerini sözlü olarak nasıl ifade ettiklerini, sözcük-
leri nasıl ve ne kadar sözlük anlamında kullandıklarını ifade eden bir terimdir 
(Kartarı, 2006: 141). 

Karlfried Knapp’a göre, sözcükler kültüre özgü bağlamsal anlamlar taşıdığın-
da, bu konuda deneyimi olmayan etkileşenlerin mesajı anlaması zorlaşır. Bütün 
insanlar için ortak olan deneyimler, farklı kültürlerde farklı sözel yapıda ifade 
edildiğinde, yanlış anlamaların ortaya çıkması kaçınılmaz olur (Knapp, 1992: 10).

Çocuklar sosyalizasyon süreci boyunca;
•	 Belirli	bağlamlardaki	etkileşimde	uygun	davranışlarda	bulunmak	için	uya-

cakları kural ve normları,
•	 Etkileşimdeki	amaçlarına	ulaşmak	ve	ihtiyaçlarını	karşılamaya	yönelik	uy-

gun etkinliği seçmeyi,
•	 Niyet	ve	arzularını	ifade	edebilmek	için	gerekli	sözlü	iletişim	biçemlerini	

öğrenirler.
Bu bölümün giriş kısmında açıklandığı gibi, bireylerin kişilik özellikleri ve di-

ğer niteliklerine göre, iletişimin evrensel kavramı altında toplanabilecek bileşen-
lerine bütün kültürlerde rastlanabilir. Ancak iletişimin hangi bileşeninin hangi 
durumlarda ve hangi sıra ile kullanılmasını belirleyen şey tek tek kültürlerdir. Her 
kültür kendi kural ve ilkeleri çerçevesinde hem iletiyi oluşturan kodların seçimin-
de hem de seçilen kodların sunumunda kendine özgü biçemleri daha çok kullanır. 
Bu nedenle çok sayıda biçemden söz etmek mümkündür. Bu kitapta, öğrenmede 
kolaylık sağlamak amacıyla, sözlü iletişim biçemleri aktarılma şekillerine, kap-
samlarına, kültürün bireye yaklaşımına ve bireyin yönelimine göre sınıflandırarak 
ele alınacaktır.

İçerik ve Anlam Bağlantısıyla İlgili Sözlü İletişim Biçemleri  
İletişim sürecinde gönderen, her iletiyi, belirli bir içeriği, belirli bir niyetle, belirli 
formda, belirli kanallardan alıcıya iletir. Aynı içerik farklı gönderenler tarafından 
farklı niyetlerle, farklı formlarda ve farklı kanallardan iletildiğinde farklı anlamlar 
yaratırlar. Başka deyişle, insanlar algıladıkları iletilerden anlam çıkarırken, sadece 
içeriğe değil, onun hangi niyetle, hangi formda ve hangi kanaldan gönderildiğini 
de dikkate alırlar. 

Söz gelimi, içerik bir düğün daveti olsun. Bu içeriğin bir matbaada davetiye 
kartlarına bastırılıp, düğüne katılması istenenlerin adreslerine posta yoluyla gön-
derildiğini varsayalım. Davetlilerin düğüne katılıp katılmayacakları hakkında ne 
söylenebilir? Evlenecek olanların aile üyeleri, yakın akraba ve arkadaşlar daveti-
yeyi alınca ne düşünürler, nasıl tepki verirler? Yakın çevrenizde buna benzer olay-
lar olmuştur. Önceden kendilerine haber verilmediğini, hiç olmazsa bir telefon 
edilerek görüşlerinin sorulmadığını, basılı davetiye gönderilerek yabancı yerine 
konduklarını belirtirler ama davetiyenin içeriğiyle ilgili hiçbir şey söylemezler. 
Bazı kültür gruplarında ise sözle yapılan davetlerin bir anlamı yoktur. Yakın ak-
rabalar bile adlarına yazılmış davetiye beklerler. Davetiyenin düğünden bir gün 
önce postaya verilmesi ya da ellerine geçmeyecek adreslere gönderilmesi, sözlü 
davetlerde kullanılan ses tonu ve takınılan tavır, davet içeriği aynı da olsa farklı 
anlamlara çekilebilir. “Yarım ağızla söylemek” deyimi de bunu ifade eder. Söz ne 
anlam taşırsa taşısın, onu söyleyiş biçemi, beden duruşu, jestler ve mimikler, ba-
kışlar ve tonlama anlamı tamamen değiştirebilir. 

Söz ne anlam taşırsa taşısın, 
söyleyiş biçemi anlamı 
değiştirebilir.
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İçerik aynı olsa bile, içeriğin sunuluşuyla ilgili değerlendirme kültürden kültü-
re değişir. Dolayısıyla iletide ne söylendiği değil, bazı durumlarda nasıl söylendiği 
önem kazanmaktadır. “Nasıl?” sorusunun yanıtını vermek için de iletinin aktarı-
mıyla ilgili biçemi tanımlamak gerekir. 

Bu nedenle, iletilerde anlam her zaman içeriğe yüklenmez ve bu alanda iki ayrı 
biçem belirginleşir: Bunlar, doğrudan ve dolaylı sözlü iletişim biçemleridir.

Sizce neden birbirinden farklı sözlü iletişim biçemleri vardır?

Doğrudan Sözlü İletişim Biçemi
Doğrudan sözlü iletişim biçeminde gönderen aktarmak istediği anlamı, algılana-
bilir sözcükleri düzanlamında kullanarak içeriğe yükler. Bir etkileşim sürecinde 
niyet, arzu ve ihtiyaçlar doğrudan doğruya sözlü iletinin içeriğinde belirtiliyorsa 
doğrudan sözlü iletişim biçemi kullanılıyor demektir. 

Doğrudan iletişim biçeminde sözcükler düzanlamlarıyla kullanılır ve kesin bir 
anlam taşırlar. Gönderen, alıcının sözlü iletinin içeriğini, sözcüklerin birinci an-
lamlarıyla algılayıp değerlendirmesini bekler. 

Kültürel Boyutlar Kuramı’na göre “bireyci” kültürlere mensup bireyler, “ken-
di düşüncelerini ağırlıklı olarak doğrudan sözlü biçemle iletir. Bireyci değerler, 
davranışlarda doğruluk ve açıklık gibi normları vurgulamaktadır. Ortaklaşa dav-
ranışçılık değer yönelimini benimseyen kültürlerin üyeleri ise grup içi uyumu ko-
rumaya ve grup kararlarını benimsemeye eğilim gösterirler. Bu nedenle ortaklaşa 
davranışçı kültürlerde, daha belirsiz ve dolaylı anlatıma yer veren dolaylı sözlü 
iletişim biçemi yaygın olarak kullanılır” (Kartarı, 2006: 140). 

Doğrudan sözlü iletişim biçemini yaygın olarak kullanan kültürlerde sözlü bir 
mesaj, bağlam ve sözsüz semboller pek dikkate alınmadan tek başına değerlendi-
rilebilir. Özellikle güç aralığının az olduğu kültürlerde, bireyler iletişim sürecinde 
karşıdakinin toplumsal statüsünü hesaba katma gereği duymadan, aralarında ça-
tışma çıkmasından sakınmadan, amaç ve isteklerini açıkça ortaya koyar. 

Doğrudan sözlü iletişim biçeminin kullanıldığı bir kültürde, anlam doğrudan 
sözlü mesaja yüklenmezse mesaj ya algılanmaz ya da yanlış anlaşılır. Doğrudan 
biçemi kullanma eğilimi gösteren kültürlerin üyeleri, konuşma sırasında genel-
likle “kesinlikle”, “tamamen” ve benzeri sözcüklerden yararlanırlar. Bu sözcükler, 
etkileşenin söylediklerinden emin olduğunu ve niyet ve isteklerinin açık olarak 
sözle ifade edildiğini gösterir (Kartarı, 2006: 140-141).

Dolaylı Sözlü İletişim Biçemi
Dolaylı sözlü iletişim biçeminde ise sözcükler ve deyimler her zaman sözlük an-
lamlarında kullanılmaz ve anlamı taşıyan sözel içerik, diğer iletişim biçemleriyle 
birlikte, başka sözlerin arasında gizlenir. 

İlk duyuşta anlamı doğrudan çıkarmak mümkün olmayabilir. Bu biçemi kul-
lanan gönderenler, etkileşim sürecinde gerçek niyet, arzu ve ihtiyaçlarını dolaylı 
olarak iletirler. 

Anadolu kültüründe, ortaklaşa davranışçı kültürlerin temel nitelikleri gözlen-
mektedir. Grup içinde ahengi sağlama ve koruma kaygısı ve grup üyelerinin bir-
birlerine olan bağımlılığı, Anadolu kültürünün üyesi olan bireylerin dolaylı sözlü 
iletişim biçemini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu kültürün üyelerinin “ça-
tışmalardan kaçınma”yı ön planda tutması, kullandıkları dilin yapısı gibi, kullanı-
lan iletişim biçemlerini de etkilemiştir. Anadolu kültüründe, etkileşim sürecinde 
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Düzanlam: 
Anlamlandırmanın birinci 
düzeni olup, bir göstergenin 
ilk anlamını dile getirir (Mutlu, 
1996: 104).

Yananlam: Bir sözcüğe ya 
da isme eklenen duygusal 
ya da coşkusal çağrışımlara 
bağlanan ikincil anlam düzeyi. 
Örneğin “bahar”ın yananlamı 
“yenilenme”yi, “tazelenme”yi, 
“yeniden doğuş”u içerebilir 
(Mutlu, 1996: 355)

Dolaylı sözlü iletişim 
biçeminde ise sözcükler ve 
deyimler her zaman sözlük 
anlamlarında kullanılmaz.
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en çok dikkat edilen konu, etkileşimin devamını sağlayabilmek için, etkileşenler 
arasında çatışma çıkmasından sakınmaktır. Schiffauer’e göre, “Türk kültüründe 
genellikle, bir şeyi doğrudan söylemek ve yüz yüze gelmek yerine çatışma çıkabi-
lecek durumlarda, sohbet konusu kapatılır” (Schiffauer, 1992: 111).

Dolaylı iletişim biçemini kullanan kültürlerde, etkileşim sırasında “belki”, “ba-
kalım”, “bazen” ve benzeri sözcükler sıkça duyulur. Bu iletişim biçeminin yay-
gın olarak kullanıldığı Anadolu kültüründe “inşallah”, “kısmetse”, “bakalım” gibi 
ifadeler, kesin yanıt vermektense, karşıdakini kırmadan konuyu daha uygun bir 
durumda çözümleme amacıyla kullanılır. Yerine getiremeyeceği bir istekle karşı-
laşan Anadolu insanı, talep eden bireyle ilişkisinin derecesine göre, ona doğrudan 
olumsuz yanıt vermez ama düşünce ya da kararını dolaylı olarak ifade eder. Yakın 
ilişki içinde olan aile üyeleri, arkadaşlar ve akrabalar birbirlerini kırmamak, üyesi 
oldukları grup içindeki uyumu bozmamak için çoğu zaman gerçeği ya söylemez 
ya da ortak kültür nedeniyle karşı tarafın anlayabileceği dolaylı şekilde ifade eder-
ler. Bu nedenle bireylerin verdikleri “evet”, “tamam”, “olur” ve benzeri olumlu ya-
nıtlar her zaman sözlük anlamında anlaşılmamalıdır (Kartarı, 2006: 141). 

Uzak Doğu kültürlerinde, özellikle Japon ve Kore kültürleri de dolaylı sözlü 
iletişim biçemini yeğlerler. Söz gelişi Japon kültüründe, etkileşim sırasında söy-
lenen “evet”, “tamam” ve benzeri sözcükler, konuşmada ileri sürülen fikir ya da 
isteklerin kabul edildiği anlamına gelmez ve sadece konunun anlaşıldığını ya da 
bireyin karşıdakini dinlemekte olduğunu ifade eden göstergeler yerine geçer. 

Dolaylı sözlü iletişim biçemi, özellikle ortaklaşa davranışçı, güç aralığının çok 
olduğu, dişil özellikler taşıyan ve belirsizlikten kaçınma derecesinin yüksek oldu-
ğu kültürlerde daha çok kullanılır.

Dolaylı sözlü iletişim biçemi günlük yaşamda sık gözlenir. Söz gelişi, Türk kül-
türünün üyeleri, konukları ikram edilen çayı bitirince, bir çay daha içmeleri için 
ısrar ederler. Bireylerin üyesi olduğu altkültürler arasında farklılaşma olsa bile, 
genel olarak, konuğun belirli reddetme kalıplarına uygun itirazlarına karşın ikinci 
bardak çay ikram edilir. Eğer konuk çayı içerse üçüncü, bazı yörelerde dört hatta 
beşinci bardaklar getirilir. Konuğun sözlü olarak çayı reddetmesi kabul edilmezse, 
yaygın kullanım alanı olan kaşığı bardağın üzerine koyma davranışını gösterir. 
Schöning-Kalender İç Anadolu bölgesinde yaptığı araştırmalar sırasında, çay ik-
ramını durdurmanın tek yolunun bardağı tabak içinde yan yatırmak olduğunu 
belirtmektedir (Schöning-Kalender, 1986, 328). Çünkü ikramı sözlü olarak geri 
çevirmek, reddetmek anlamına gelmemektedir (Kartarı, 2006: 142-144).

İletinin Kapsamıyla İlgili Sözlü İletişim Biçemleri
Doğrudan ve dolaylı sözlü iletişim biçemlerinde iletinin anlamı aktarma işlevin-
deki farklılık üzerinde durulmuştu. Doğrudan sözlü iletişim biçeminde anlam içe-
rikteki sözcükleri düzanlamlarında kullanılarak, dolaylı sözlü iletişim biçeminde 
ise anlamın diğer sözcükler ve sözsüz sembollerle üzeri örtülerek aktarıldığını 
öğrendik. Dikkat edilmesi gereken nokta, her iki biçemde de anlamın içerikte yer 
alan sözcüklere yüklendiğidir. Gudykunst, iletilerin kapsamlarına göre farklılaşan 
sözlü iletişim biçemlerini üçe ayırmaktadır. Bunlar geniş kapsamlı biçem, dar kap-
samlı biçem ve öz biçem olarak adlandırılır (Gudykunst vd., 1988: 105).

Dolaylı iletişim biçemi grup içi 
uyumu korumaya yöneliktir.
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Geniş Kapsamlı Sözlü İletişim Biçemi
“Geniş kapsamlı sözlü iletişim biçemi, enformasyon alışverişi sırasında, etkileşim 
sürecinin amacı ve gereksinmeleriyle ilişkin değil gibi görünen ancak konuyla il-
gisi olan enformasyonun da verildiği iletişim biçemidir. Bu biçemi kullanan birey-
ler, kendilerine sorulan sorunun yalnızca yanıtını vermekle kalmaz, soruyla ilgili 
gördükleri diğer yan konulardaki duygu ve düşüncelerini de yanıtlarına eklerler. 
Bazen, bu ikinci ve üçüncü dereceli enformasyon o kadar çok olur ki, verilen yanıt 
bunların arasında algılanamaz hâle gelir. 

Geniş kapsamlı biçemin yaygın olarak kullanıldığı kültürlerin üyeleri, hiçbir 
sorunun yanıtını, bağlamından izole edilmiş şekilde algılamadıkları için, bu tür 
yanıtları algılamakta ve içindeki asıl yanıtı bulup çıkarmakta ve değerlendirmekte 
pek zorluk çekmezler. Bazı durumlarda, geniş kapsamlı mesaj içerisinde asıl yanıt 
bulunmaz. Diğer bir deyişle gönderen, geniş kapsamlı mesajı öyle formüle eder ki, 
sorunun yanıtı detayların içinde gizli olur. Bir bakıma dolaylı biçemle geniş mesa-
jın birbirine geçtiği bu iletişim biçemi, aynı kültürü paylaşmayan bireylerin gön-
derilen mesajları algılamasını olanaksız kılar. Gudykunst’a göre, geniş bağlamlı ve 
belirsizlikten sakınma derecesi orta olan kültürlerin üyeleri, etkileşim sürecinde, 
beklenmedik durumlarla karşılaşmamak için, amaç ve isteklerini geniş kapsamlı 
mesajlar içinde örtük şekilde karşı tarafa iletme eğilimi gösterir. Böylece, çatışma 
olasılıkları önceden engellenmiş olur ve eğer karşı taraf bu istekleri karşılamak ni-
yetinde değilse ya da ortaya konan düşünceyi paylaşmıyorsa, kendisine doğrudan 
bir talep ya da argüman gelmediği için çatışmaya girmez” (Kartarı, 2006: 147-148).

Geniş bağlamlı Orta Doğu Arap kültüründe belirsizlikten sakınma derecesi 
Batı Avrupa kültürlerine bakarak oldukça yüksektir. Bu kültürün üyesi olan bi-
reyler mesajlarını yalnız ikinci dereceli enformasyonla genişletmez, aynı zamanda 
şiirsel bir dille ve diğer etkileşenin hoşlanacağı şekilde süslerler. Burada amaç, 
bir taraftan kaynağın amaç ve isteklerine ulaşmak, diğer taraftan da biçimsel 
olarak karşıdaki bireyin toplumsal amaç, istek ve gereksinmelerini karşılamaya 
çalışmaktır. Sorulan bir soruya verilen kısa bir yanıt, bu kültürün üyeleri tarafın-
dan kendi içinde bir mesaj olarak algılanmaz. Söz gelişi “Benimle sinemaya gelir 
misin?” sorusuna “hayır” diye yanıt verilirse bu mesaj, ya yanıtı verenin soruyu 
yöneltene kırgın olduğu ya da başka bir sorun yüzünden gelemediği şeklinde yo-
rumlanır. Bu nedenle yanıt geniş kapsamlı olmalıdır. Nedenler, geçerli gerekçeler 
açıklanmalı, eğer açıklanamıyorsa başka bahaneler öne sürülmelidir. Aksi hâlde, 
gönderilen mesajın yorumlanması, istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Çünkü geniş 
bağlamlı ve belirsizlikten sakınma derecesinin yüksek olduğu kültürlerde, sonucu 
kestirilemeyen durumlarda kaygı düzeyi oldukça yüksek olur. 

Brislin bu konuya başka açıdan yaklaşarak geniş bağlamla kaygı arasındaki 
ilişkiyi şöyle açıklamaktadır: “Eğer bireyin kaygı düzeyi düşükse büyük miktarda 
öğrenme gerçekleşmez. Düşük düzeylerde, insanların yeni materyali ya da fikir-
leri öğrenmeleri için neden yoktur. Kaygı düzeyi yüksekse, bireyler kaygılarını 
azaltmak için yeni enformasyon alma yolunu seçerler. Ancak kaygı düzeyinin çok 
yüksek olduğu durumlarda, bireyler enformasyon elde etme işine yoğunlaşama-
yabilirler” (Brislin, 1981, 158). Ortaya çıkan durum daha önceden karşılaşılma-
yan ve beklenilmeyen bir durum ise geniş kapsamlı biçemi kullanan bireylerin 
mesajlarında konudan uzaklaşma ve sorunu olduğundan daha kolay ve hafif gös-
termeğe yönelme ya da suskunluk gözlenir. Gudykunst, bu kültürlerde, sorunu 
hafife alma ve suskunluğun, durumu kurtarma için kullanışlı bir strateji olduğunu 
belirtmektedir. Böylece birey, karşıdakini kırmadan, toplum içinde utandırmadan 

Geniş kapsamlı sözlü iletişim 
biçeminde anlam, ilişkili diğer 
anlamlarla birlikte aktarılır.

Geniş kapsamlı biçemde 
olumsuz yanıt vermek için 
bütün bahane ve gerekçeler 
sıralanır.
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ve bu arada söz konusu sorunu da fazlaca ortaya çıkarmadan etkileşim sürecini 
sürdürür. Geniş bağlamlı kültürlerde önem verilen grup ahengini koruma da böy-
lece gerçekleşmiş olur. 

Belirsizlikten sakınma derecesi göreceli olarak ortanın üstünde ve geniş bağ-
lamlı bir kültüre sahip olan ülkemiz insanları, Araplar kadar olmasa da genel ola-
rak, geniş kapsamlı sözlü iletişim biçemini kullanma eğilimi gösterirler. Ayrıca 
geniş bağlamlı kültürlerin temel niteliklerinden olan çok miktarda enformasyon 
gereksinmesi nedeniyle bu kültürün üyeleri geniş kapsamlı biçemden yararlanır. 
Bu biçemin yaygın olduğu toplumlarda, enformel grup görüşmeleri olan “sohbet” 
kavramının özel bir önemi vardır. “Hoş sohbet” kişiler, bir araya geldikleri birey-
lerle konuşulacak bir konu bulabilen ve bu konu çerçevesinde, kimseyi kırmadan, 
sert tartışmalara girmeden ve kimseyi eleştirmeden konuşabilen, konuşmalarını 
söz ustalığı ile bezeyebilen kişilerdir. Bu bireyler toplumda saygınlık görür. Türk 
kültüründe sohbetin işlevi, enformel iletişimi gerçekleştirmektir. Ancak bu sü-
reçte geniş kapsamlı biçem kullanıldığı için, temel enformasyonun yanında başka 
bilgiler de aktarılmaktadır. 

Burada, geniş bağlamlı kültürlerin üyelerinin “leb demeden leblebiyi anlama” 
özellikleri ile çelişir gibi görünen bir durum söz konusudur. Bir yandan, geniş bağ-
lamda anlam yaratmak için az enformasyon gerektiğini belirtirken, diğer yandan 
geniş bağlamlı kültürlerin üyelerinin geniş kapsamlı sözlü iletişim biçemini kullan-
ma eğiliminde oldukları belirtiliyor. Ancak anlamı aktarmak için gerekli enformas-
yon ile iletinin kapsamı arasındaki ayrıma dikkat etmek gerekir. Yani geniş bağlamlı 
kültürlerde karşı tarafa gönderilen iletide, asıl amaca yönelik az miktarda enformas-
yon anlam yaratmak için yeterlidir. İletinin geri kalanı, konunun etrafında dolaşan 
ve başka konulardaki ek enformasyondan ibarettir ve bu ek enformasyonun amaçla-
nan anlamı yaratmakta bir rolü yoktur. Dolayısıyla dar kapsamlı sözlü iletişim biçe-
mini yeğleyen kültürlerin üyeleri, bir bakıma “laf kalabalığı” olarak gördükleri çok 
miktarda enformasyon içinden tutarlı bir anlam oluşturma çabasına girer ve doğal 
olarak başarılı olamazlar. Çünkü iletinin büyük kısmı aktarılmak istenen anlam-
la doğrudan ilgisi olmayan enformasyondan ibarettir. Dar bağlamlı kültürler için 
“anlaşılmaz olan bu biçeme bir örnek olmak üzere, yazarın Türk işçileri ile Alman 
yöneticiler arasında gözlediği bir iletişim durumunu aktarmak yararlı olacaktır:

 
“Bir Türk işçi, bir hafta sonrası için ustabaşından üç günlük izin almak ister ve din-
lenme saatinde onun yanına gidip “gelecek hafta üç gün izin almak istiyorum” der. 
Ustabaşının yanıtı: “Listeye bakayım, eğer gelecek hafta yeterince adam varsa izin ve-
ririm” şeklinde olur. Türk işçi, “ama benim önemli işim var, gitmem lazım. Yeğenimin 
bir sorunu varmış, beni çağırdılar” der. Ustabaşı, “bu beni ilgilendirmez, sonra gel 
listeye bakalım” deyince, işçi sesini çıkarmadan bir süre daha büroda ayakta bekler. 
Ustabaşı kahve içmekte ve bir şeyler yemektedir, işçiye bakmaz bile. İşçi “hoşça kalın” 
demeden arkasını döner ve bürodan çıkar. Ertesi gün formen ustabaşına gider ve izin 
isteyen işçinin işe gelmediğini söyler. İşçi öğleye doğru telefon etmiş ve hasta olduğu 
için işe gelemediğini, ertesi gün doktor raporunu göndereceğini bildirmiştir. Gerçek-
ten, ertesi gün doktor raporu gelir. İşçi on gün evde dinlenecektir. On gün sonra işçi 
işe gelir. Ustabaşı onu yanına çağırır ve hastalığının ne olduğunu sorar. İşçi “raporda 
yazılı” diye sertçe yanıt verir. O günden sonra ustabaşı ile Türk işçinin ilişkileri bozu-
lur. Ustabaşı, sık sık sağlık raporu alarak işe gelmediği için, işçiyi personel bürosuna 
şikâyet eder (Kartarı, 08.09.1993 tarihli alan protokolünden).
Bu sorunun temelinde farklı kültürlerden insanların farklı iletişim biçemlerinden 
yararlanmaları ve karşı tarafın iletişim biçemini, kendi kültürel kalıplarına göre 
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değerlendirmeleri yatmaktadır. Olayın başlangıcına dönülürse, Türk işçinin, “din-
lenme saatinde” Alman ustabaşının bürosuna gittiği belirtilmektedir. “Dinlenme za-
manı” Alman kültürünün üyeleri için en dokunulmaz “bireysel hak”lardan biridir. 
Almanya’da her gün saat 12.00-15.00 saatleri arasında “Ruhestunde” (sükûn saa-
ti) denilen süre içinde gürültü yapılmaz. Sözgelişi, çamaşır makinesi çalıştırılmaz, 
elektrikli süpürge kullanılmaz, ev aletleriyle iş yapılmaz. Bazı apartmanlarda gece 
saat 22.00’den sonra duş almak bile sakinlerin ortak kararıyla yasaklanmıştır. İş yer-
lerinde ise dinlenme saatinde hiçbir Alman’a iş yaptırma olanağı yoktur. Böyle bir 
talep onun bireysel haklarını hiçe saymak anlamına gelir. Bununla birlikte, yıllardan 
beri Türkler, Yunanlılar, İtalyanlar ve İspanyollar gibi Akdeniz ülkelerinden işçilerle 
birlikte çalışan ustabaşı, onların dinlenme saatinde kendisini “rahatsız etme”lerine 
alıştığı için, Türk işçiye, kendine göre normal - hatta olumlu - olan, yanıtı vermiş, “lis-
teye bakayım, eğer gelecek hafta yeterince adam varsa, izin veririm” demiş, sonra da 
dinlenme arasında kahvesini içmeğe devam etmiştir. Türk işçi, ustabaşının bu dav-
ranışını başka şekilde algılamış ve yorumlamıştır. Ustabaşı, bürosuna işçi girdiğinde, 
ayaklarını uzattığı yerden indirmemiş ve onunla konuşurken bir yandan da bir şeyler 
yiyip içmeğe devam etmiştir. İşçiye göre, bu davranışı, ustabaşının işçiyi “adam yerine 
koymadığı”nı göstermektedir. Ustabaşının verdiği yanıt da işçi tarafından “olumsuz 
yanıt” olarak algılanmıştır. Çünkü bir ustabaşının “listeye bakayım” demesi, onun 
“ipe un sereceğinin” göstergesidir. Türk işçiye göre, 25 adamı olan bir “ustabaşının lis-
teye bakmasına gerek yoktur”. “Eğer gelecek hafta yeterince adam varsa, izin veririm” 
cümlesi asıl olumsuz yanıttır. Çünkü bu cümle “eğer yeterince adam olmazsa izin 
vermem” demektir. Türk işçi, Alman ustabaşının, izin isteme nedenini bile sormadan 
onu doğrudan doğruya reddettiğini düşündüğü için, ertesi gün işe gitmemiş, doktor-
dan, izin istediği günleri de içine alan bir rapor alıp, “ustabaşına dersini verdiğini” 
düşünmüştür. Ustabaşı ise güç aralığı göreceli olarak az olan bir kültürde normal 
kabul edildiği için, Türk işçi, bürosuna girdiğinde “dinlenme pozisyonu”nu değiştirme 
gereği duymamıştır. Dar bağlamlı bir kültürün üyesi olarak, dar kapsamlı ve doğru-
dan sözlü iletişim biçemiyle bir yanıt vermiştir. Bu yanıtta sözcükler sözlük anlamları 
ile kullanılmış, hiçbir şey “ima edilmemiş”tir. Dar bağlamlı bütün kültürlerin diğer 
üyeleri gibi, “her şeyi aklında tutma” gereği duymayan ve belgelere bakmadan her-
hangi bir karar vermeyen bir insandır. Bireyci kültürün üyesi olarak da Türk işçinin 
neden izin istediğini sormaya hakkı olmadığını, onun anlattıklarını dinlemesine de 
gerek olmadığını düşünmektedir. Verdiği yanıtın da olumlu olduğu fikrindedir. Mo-
nokronik bir kültürde yetiştiği için, dinlenmesi için verilen süre içinde listeye bakama-
yacağına göre, bu işi “dinlenme saati bitince” yapacaktır ve bu nedenle de kahvesini 
içmeğe devam etmiş, Türk işçisinin sorusuna yanıt aldığı halde hâlâ neden beklediği-
ne de bir anlam verememiştir. Türk işçi bir daha yanına gelmemiş ve rapordan sonra, 
hâl hatır sormak için çağırdığında da sorularına kaba yanıtlar vermiş, selamı bile 
kesmiştir. Türk’ün bu davranışını anlayamadığı için bir süre sabretmiş, ama raporlar 
devam edince, “personel bürosuna bildirmek zorunda kalmıştır”.

Görüldüğü gibi, iki taraf da kendi açısından haklıdır. Türk, Alman’ın, dar kap-
samlı biçemde verdiği olumlu yanıtını olumsuz olarak değerlendirmiş, Alman ise 
Türk’ün geniş kapsamlı mesajının tamamını dinlemediği gibi, daha geniş kapsam-
lı bir yanıt beklediğini de anlamamış ve onun kendi davranışına karşı sitemini 
algılayamamıştır (Kartarı, 2006: 149-151).

Yazar yukarıda anlatılan olayın 
analizini yaptıktan sonra, 
işçi temsilciliği ve fabrika 
yönetiminin onayını alarak, 
bu iki farklı kültür üyesini 
bir araya getirip çatışmanın 
arkasında yatan “anlamama” 
ve “yanlış anlama”ları 
açıklamış ve taraflar analizin 
doğru olduğunu belirterek, 
birbirlerini yanlış anladıklarını 
kabul etmiş ve barışmıştır.
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Dar Kapsamlı Sözlü İletişim Biçemi
Dar kapsamlı sözlü iletişim biçemi daha çok dar bağlamlı ve belirsizlikten sakınma 
derecesinin göreceli olarak düşük olduğu kültürlerde yaygın olarak kullanılır. Dar 
kapsamlı biçem, gönderenin amacı, arzusu ve ihtiyacının tam ve açık bir şekilde, 
doğrudan alıcıya iletebilecek şekilde formüle edilmesine olanak verir. Bu biçem-
de, amacı aşan, isteklerin dışında kalan enformasyon verilmez. İkinci derecedeki 
konulara değinilmez, atıfta bulunulmaz. Doğrudan amaçlanan anlamın yaratıl-
ması için gerekli olan enformasyon verilir. Sorulmayan soruların yanıtları veril-
meye çalışılmaz. Konuyla ilgili de olsa talep edilmeyen enformasyon aktarılmaz. 
Ne az, ne de çok bilgi verilir. Ancak amacı, gereksinmeleri ve istekleri açıklamak 
için, gerektiğinde temel ve tamamlayıcı enformasyon da verilir. Temel enformas-
yon, belirli sistem çerçevesinde aktarılır ve dar bağlamlı kültürlerin üyelerinin, 
tartışmaya başladıkları her konuyla doğrudan ilgili olarak gereksinme duydukları 
bütün bilgileri kapsar. Bu bilgiler, alıcının konuyu anlaması için gerekli olanlardır.

Dar bağlamlı ve belirsizlikten sakınma derecesinin düşük olduğu kültürlerde 
ise beklenmeyen durumlarla karşılaşma kaygısı göreceli olarak çok aşağı düzey-
dedir. Bu yüzden, bu kültürün üyeleri sözlü iletişimde dar kapsamlı ve doğrudan 
mesajlar gönderirler. 

Dar bağlamlı kültürlerde önem verilen değerlerden biri olan “dürüstlük” yüz 
yüze etkileşimde ve özellikle tartışmalarda iletişim biçemini de etkilemektedir. Bu 
nedenle sözlü mesajlar dar kapsamlı ve doğrudan amaca yöneliktir. 

Grice’ın bireylerin sözlü etkileşim davranışlarını değerlendirmek için belirle-
diği kıstaslar nicelik, nitelik ve biçemdir. Grice’a göre “uygun iletişim davranışı” 
gösteren bireyin iletişim sürecinde sözlü kanaldan gerekenden ne çok ne de az 
enformasyon vermemesi; yalnız doğru olduğuna inandığı enformasyonu vermesi 
ve çapraşık ifadelerden, belirsizlikten, aşırılıktan, laf kalabalığından ve düzensiz 
konuşmadan kaçınması gerekir (Grice, 1975). Görüldüğü gibi bu kriterler, belir-
sizlikten sakınma derecesinin düşük olduğu dar bağlamlı kültürlerin, başka deyiş-
le Batı Kültürü üyelerinin iletişim davranışlarına uymaktadır. Diğer kültürleri bu 
kriterlere göre değerlendirmek mümkün değildir. 

Kültürün Bireye Yaklaşımıyla İlgili Sözlü İletişim Biçemleri
Bireyler, yaşadıkları toplumun kuralları ve toplumsal senaryolar çerçevesinde ken-
dilerine biçilmiş rolleri oynar ve belirlenmiş iletişim davranışlarının dışına çıkamaz-
lar. Her ne kadar bireysel farklılıklar nedeniyle kültürün içşelleştirilmesi ve yeniden 
üretilmesi dediğimiz, gündelik yaşamda uygulanmasında farklılıklar gözlense de, 
toplumda istenilir davranışlar, kültür tarafından belirlenmiş olanlardır. Bunlara ay-
kırı davranışlar ayıplamadan başlayarak, çeşitli derecelerde cezalara kadar uzayan 
yaptırımlar yoluyla engellenmeye çalışılır. Kültürlerin bireylere yaklaşımı ile ilgili 
olarak, kültürlerarası iletişim kuramlarının incelendiği üçüncü bölümde bilgi ve-
rilmişti. Burada, öğrendiğimiz kuramsal bilgilerin sözlü iletişim biçemlerinde nasıl 
nesnelleştiğini ve görünür hâle geldiğini açıklamaya çalışılacaktır. 

Kültürel Boyutlar Kuramı, kültürleri bireye yaklaşımlarına göre bireycilik-or-
taklaşa davranışçılık boyutunda ele almaktadır. Buna göre, bazı kültürler bireyi 
kendi niteliklerine göre değerlendirip, hak ve sorumlulukları bireyselleştirirken 
bazı kültürler bireyleri toplum ya da grup içindeki ilişkilerine, toplumdaki yer-
lerine, toplumsal rollerine göre değerlendirip, bireyin hak ve sorumluluklarını 
mensup olduğu grupla ve içinde bulunulan bağlamla ilişkilendirmeyi öngörürler. 

Dar bağlamlı ve belirsizlikten 
sakınma derecesinin düşük 
olduğu kültürler dar kapsamlı 
ve doğrudan mesajları 
yeğlerler.

Kültürün bireyi yerleştirdiği 
konum, bireyin iletişim 
biçemini belirler.
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Birinci türdeki kültürler bireyci, ikinci türdeki kültürler ise ortaklaşa davranış-
çı kültürler olarak adlandırılır. Bireycilik ya da ortaklaşa davranışçılık nitelikleri 
kültürlerin iletişim davranışlarında açıkça gözlenir. 

Kişisel Sözlü İletişim Biçemi
Bireyci kültürlerin üyeleri sözlü iletişim sırasında sözlerine “ben” ile başlar, ken-
dini öne çıkarmaktan çekinmez ve aktarmak istediği anlamları kendi niyet, inanç 
ve fikirleri çerçevesinde sözel olarak ifade eder. Bu biçeme kişisel sözlü iletişim 
biçemi denir.

Kişisel sözlü iletişim biçeminde, “ben” kimliğini iletişim sürecinin merkezine 
yerleştiren dilsel ögelerin sıkça kullanıldığı gözlenir. Bu biçemde anlamlar, birey 
olmanın vurgulanması amacıyla aktarılır (Kartarı, 2006: 152).

Bireyci kültürlerin konuşma dillerinin yapısı da bu biçemi destekler. Söz geli-
şi İngilizce ve Almancada özne cümlenin başında yer alır ve kendisiyle ilgili bir 
şey söylemek isteyenler daha cümleye başlarken “ben” demek durumunda ka-
lır. Yabancı dil olarak bu dilleri konuşan, ancak ortaklaşa davranışçı kültürlere 
mensup bireyler için her cümleye “ben”le başlamak zor gelir. Doğu Hindistan’da 
yapılan bir araştırma İngilizce konuşan Hintlilerle Hindistan’da yaşayan Britanya-
lıların aynı dili farklı biçemlerde konuştukları saptanmıştır (Gumperz vd., 1982). 
Araştırmaya göre, Britanyalılar bireyci biçem kullanırken Hintliler ifadelerini ki-
şiselleştirmeden aktarmak istedikleri anlamı olabildiğince bağlamla ilişkilendirip 
sunmaya çalışmaktadır. 

Kişisel sözlü iletişim biçemini yeğleyen kültürlerin üyeleri konuşma sırasında 
sözlü içeriği formaliteleri vurgulamadan karşıdaki ile eşit toplumsal güce sahip-
miş gibi rahat ve doğrudan ifade eder. 

Söz gelimi, Kuzey Amerikalılar muhataplarıyla resmiyete pek uymadan doğ-
rudan konuşma eğilimindedir. Etkileşim sırasında yönetici kodlarından, unvan-
lardan, saygı ifadelerinden ve törensel davranışlardan uzak durmayı, bunun ye-
rine ilk adla hitap etmeyi ve söylemek istediklerini doğrudan söylemeyi tercih 
ederler. Kuzey Amerikalılar aynı zamanda konuşma dilinde cinsiyetler arasındaki 
farklılıkları da ortadan kaldırmaya çalışırlar.

Genel olarak güç aralığının az olduğu, dar bağlamlı ve bireyci kültürlerin men-
supları kişisel sözlü iletişim biçemini kullanma eğilimindedir.

Bağlamsal Sözlü İletişim Biçemi
Ortaklaşa davranışçı kültürlerin üyeleri sözlü iletişim sırasında özne olmaktan 
sakınır, kendini öne çıkarmaz ve aktarmak istediği anlamları mensubu olduğu 
grubun, toplumun ortak niyet, amaç ve fikirleri çerçevesinde ve içinde bulunulan 
bağlamla ilişkilendirerek ifade etmeye çalışır. Bu biçeme bağlamsal sözlü iletişim 
biçemi denir.

Bağlamsal sözlü iletişim biçeminde, “etkileşenin “toplumsal rol” kimliğini orta-
ya koyan dilsel ögelerden yararlanma eğilimi dikkati çeker. Kişisel sözlü iletişim 
biçeminde anlamlar, birey olmanın vurgulanması amacıyla aktarılırken, bağlam-
sal sözlü iletişim biçeminde anlamlar, toplumsal rol ilişkilerinin vurgulanması 
amacıyla iletilir” (Kartarı, 2006: 152). 

Ortaklaşa davranışçı kültürlerin konuşulan dil yapısı da bağlamsal sözlü ile-
tişim biçemini destekler. Söz gelimi, Türkçede şahıs zamiri kullanmadan cümle 
kurmak mümkündür. Genellikle şahıs zamiri kullanmadan ve özneyi doğrudan 
vurgulamadan herhangi bir fikir ifade edilebilir. Türkçe, Japonca ve Çince gibi 

Bireyci kültürlerin üyeleri 
kişisel sözlü iletişim biçemi 
kullanma eğilimindedir.

Ortaklaşa davranışçı 
kültürlerin üyeleri bağlamsal 
sözlü iletişim biçemi kullanma 
eğilimindedir.
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ortaklaşa davranışçı kültürlerin dillerinde “ben” demeden sözlü iletişimde bulun-
manın yolları ilk çocukluk yıllarından itibaren öğretilir. 

Ortaklaşa davranışçı kültürlerin “ben” yerine “biz” demeyi yeğlediği daha 
önce belirtilmişti. Bireyci kültürlerde “ben” demek özgüveni ifade ederken, or-
taklaşa davranışçı kültürlerde kendini beğenmişliği ve haddini bilmemeye işaret 
eder. Ortaklaşa davranışçı kültürlerde “biz” kavramı dayanışmayı, alçakgönüllü-
lüğü ama aynı zamanda kendinden emin, kendiyle barışık olmayı da ifade eder. 
Görüldüğü gibi, kültürel farklar nedeniyle aynı sözcük ya da kavram farklı kültür-
lerde taban tabana zıt anlamlar aktarabilmektedir.

Bağlamsal sözlü iletişim biçemi, bireyin sözlü iletişim sürecinde karşıdakinin 
toplumsal statüsünü, rolünü ve bağlamdaki yerini dikkate almasını zorunlu kılar. 
Bu nedenle bağlamsal biçem kullananlar, karşılarındaki bireylere, onların top-
lumdaki yerini ya da kendi gözlerindeki yerini belirten unvanlarla hitap ederler. 
Grup içi saygınlığı belirleyen belirli ölçütler vardır. Bunlar cinsiyet, yaş, tahsil, 
siyasi güç, ekonomik durum, resmî görev, kazanılmış başarı, yakınlık derecesi, 
inanç grupları içindeki rol ve saygınlık ve benzeri nitelikleri göz önüne alınarak 
belirlenmiş ölçütlerdir. 

Örneğin, Türkçede yaşça büyük erkeklere “ağabey”, küçüklere “kardeş”; yaşça 
büyük kadınlara “abla”, daha yaşlılarına “teyze” unvanıyla hitap edilir. On yaşında 
bir çocuğun yirmi yaşındaki birini adıyla çağırması hoş karşılanmaz. Benzer şe-
kilde, karşıdakine “sen” ya da “siz” diye hitap etmek de, içinde bulunulan durum-
da onunla olan ilişkinin niteliğini belirtmesi açısından bağlamsal sözlü biçeme 
uygun bir davranıştır. Kuzey Amerikalıların dilinde “sen” ve “siz” ayrımı yoktur. 
Her ikisi için de “you” şahıs zamiri kullanılır. Karşıdaki kişilere adıyla hitap etmek 
de bu kültürde normal sayılır. Öğrenci öğretmenine, kardeş ağabeyine, işe yeni 
girmiş genç otuz yıldan beri çalışan iş arkadaşına adıyla hitap edebilir. Birine so-
yadıyla hitap etmek formal davranış sayılır. Türkçede, belirli altkültürlerde karşı-
dakine ancak samimi olunması durumunda “sen” diye hitap edilir. Kırsal kesimde 
ise “sen” ikinci tekil şahıs zamiri, “siz” ikinci çoğul şahıs zamiri olarak düzanla-
mıyla kullanılır. Bu nedenle aynı ulusal kültürü oluşturan altkültürler arasında da 
bu farklılıklar yanlış anlamalara yol açar. 

Türkçede karmaşık toplumsal ilişkilere koşut olarak, bireyci kültürlerin 
dillerinde karşılığı olmayan çok sayıda unvan vardır. Söz gelişi, Almancada 
“Schwägerin” sözcüğü hem yenge, hem baldız, hem görümce, hem de elti anlamın-
da kullanılır. Oysa Türk kültüründe bu unvanların her birinin yeri ayrıdır. 

Görümceye elti, baldıza yenge diye hitap edilmez. Bu hitap biçemleri, bireyin 
karşıdaki ile olan akrabalık ilişkisini göstermesi bakımından çok önemlidir. Kırsal 
kesimde, tanımadığı bir kadına bacı demek normal ve hatta zorunlu iken kentte 
tanımadığı bir kadına bacı demek, onu aşağılamak şeklinde algılanır. Medyada 
bu konuya sıkça değinilir ve kendine bey amca, dayı, hanım abla, teyzeciğim diye 
hitabeden kırsal kökenleri insanların kentleri doldurduğundan ve kibarlığın kal-
madığından yakınan yazarların yazıları yayınlanır (Kartarı, 2006: 153-154). 

Kore dilinde de Konfiçyus’un hiyerarşik insan ilişkileri kurallarına uygun 
olarak farklı cinsiyetler, sosyal saygınlığın ve dostluğun farklı dereceleri ve fark-
lı durumlar için özel sözcük ve terimler vardır. Cho’ya göre, Kore’nin geleneksel 
kesimlerinde kadınlar çoğunlukla kendilerini güçsüz olarak konumlandırır ve 
konuşma biçemlerinde bunu dışa vururlar. Söz gelimi, kadınlar çatışma durumla-
rını önlemek için alçak ve yumuşak sesle konuşurlar, evli kadınlar kendilerini ço-
cuklarının adını vererek onların annesi ya da kocasının adını vererek onun karısı 

Bağlamsal biçemde, 
karşıdakini toplumsal bağlamı 
içinde görmek gerekir.

Ortaklaşa davranışçı 
kültürlerde toplum içinde her 
konumun ayrı adı vardır.
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olarak tanıtırlar, çalışma yaşamında kadınlara erkeklerdekinden farklı unvanlarla 
hitap edilir. Bir şirketin başkanı erkekse “sajang”, kadınsa “yosajang” denir (Cho, 
2006). Görüldüğü gibi, her ikisi de ortaklaşa davranışçı kültürleri olan Korece 
ve Türkçe arasında önemli benzerlikler vardır. Yukarıdaki satırlar size çocukların 
annesi, müdür bey ve müdire hanım gibi unvanları hatırlatmadı mı?

Bozkurt Güvenç’in Japon Kültürü (İstanbul, 2002) adlı kitabını inceleyebilirsiniz. 

Bağlamsal sözlü iletişim biçemini kullanma eğiliminde olan kültürlerde sözlü 
iletişimde dilin kullanım şeklini etkileyen en önemli etken bağlamdır. Bireyler, be-
lirli toplumsal bağlamlarda kendi aralarında konuştukları gibi konuşmazlar. Söz 
gelimi, evde birbirlerine adlarıyla hitabeden karı-kocalar, aile bireylerinden başka 
insanların da bulunduğu toplumsal bağlamlarda birbirlerine başka unvanlarla hi-
tap ederler. Bu hitap şekilleri bey ve hanım olabileceği gibi herif, karı da olabilir. 
Anadolu insanının benim dememek için eşinden söz ederken bile bizim bey, bizim 
hanım, bizim herif, bizim avrat demesi, kültürümüzün ortaklaşa davranışçılık de-
recesinin ne kadar yüksek olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Bağlamsal sözlü iletişim biçeminin yaygın olduğu kültürlerde iletişim durum-
larının formel olması nedeniyle, tarafların toplumsal rollerine uygun ve kültürel 
beklentileri karşılayacak şekilde davranması beklenir. 

Japonlar, Kuzey Amerikalıların resmiyetten uzak ve doğrudan iletişim davra-
nışlarından rahatsız olurlar. “Japonlar belirlenen kurallara göre davranmayı insan 
ilişkilerinin gerekli bir bileşeni olarak görür ve enformal durumlarda kendilerini 
rahat hissetmezler. Japon dilinde ve iletişim durumlarını düzenleyen kurallara ve-
rilen değer, etkileşim durumlarını Japonlar için öngörülür kılar” (Okabe, 1983: 27). 

Benzer durum Türk Kültürü için de geçerlidir. Bireylerden belirli bağlamlar-
da belirli davranışları göstermeleri beklenir. Yaşlarına, toplumsal saygınlıklarına 
uygun davranmayan insanlar yadırganır, ayıplanır ya da kınanır. Herhangi bir 
bağlamda etkileşimde bulunanlar kendinden beklendiği gibi, kültür tarafından 
önceden belirlenen kurallara uygun, formel davranış gösterirse herkes rahat eder. 

Cenaze töreni ile nikâh töreni birbirinden farklı bağlamlardır ve kuralları 
bellidir. İş görüşmesi ile arkadaş sohbeti de farklı bağlamlarda gerçekleşir. Aile 
içindeki etkileşimlerin okul içindekinden farklı kurallara bağlı olduğunu biliriz. 
Ortaklaşa davranışçı kültürler, bütün bu bağlamları sözlü iletişimde dikkate alan 
bağlamsal biçemi bu nedenle yaygın olarak kullanır.

Bireyin Yönelimiyle İlgili Sözlü İletişim Biçemleri
Her kültür, mensuplarının iletişim süreçlerinde uyacakları kuralları ve onların 
görevlerini belirler. Bu kurallar arasında iletişim sürecinde rol alan bireylerin 
yönelimlerini, öncelikli olarak neye yöneleceklerini belirleyen kurallar da vardır. 
Birey iletişim sürecinde gönderene, kanala, iletinin formuna, içeriğine, alıcıya ya 
da geri beslemeye, yani alıcının iletiyi anlamlandırdıktan sonraki davranışlarına 
odaklanabilir. Bu kitapta, birey yönelimi başlığı altında sadece gönderen ve alıcı 
yönelimi üzerinde durulacaktır.

Araçsal Sözlü İletişim Biçemi
Kimi kültürler, gönderenin iletişim amaçlarını birinci planda tutar ve iletişim 
sürecinde aktarılmak istenen anlamın en verimli şekilde aktarılmasına yönelik 
iletişim biçemlerini teşvik eder. Bu kültürler “gönderen odaklı” kültürlerdir. İleti-

Ortaklaşa davranışçı 
kültürlerde ben yerine biz, 
benim yerine bizim sözcükleri 
tercih edilir.

Japonlar ve Türkler belirlenmiş 
kurallara göre davranmaya 
eğilimlidir.
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şim sürecine katılan bireyler amaca yönelik sözlü iletişim biçemi kullanır. İletişim 
süreci niyetlenen anlamın karşıda yaratılmasının dışında bir işleve sahip değildir 
ve sadece bir araç olarak görülür. Bu yüzden, araçsal sözlü iletişim biçemi olarak 
adlandırılır.

Araçsal sözlü iletişim biçeminde, iletişim sürecinin merkezinde mesajları gön-
deren bireyin kendisi bulunur. İletiler onun en kısa yoldan amacına ulaşması için 
oluşturulur, gönderilir ve yalnız gerekli enformasyonu içerir. Alıcı, gönderilen 
mesajlar ve enformasyon akışı üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir (Kartarı, 2006: 
155-156). Bu mesajlarda gerçekler, gönderenin kültürel kodları aracılığıyla, açık 
olarak ortaya konur ve alıcıya sadece aktarılmak istenen anlamla ilgili enformas-
yon gönderilir.

Araçsal sözlü iletişim biçeminde alıcıdan beklenen sözlü iletilerinin içeriği-
ni değerlendirerek niyetlenen anlamı çıkarmasıdır. Gönderen anlam için gerekli 
enformasyonu gönderdiği andan itibaren kendi görevini yapmış sayılır. Bireyci, 
belirsizlikten sakınma dereceleri düşük ve dar bağlamlı kültürlerin üyeleri genel-
likle araçsal sözlü iletişim biçemini kullanma eğilimindedir. Bu kültürlerde bire-
yin iletmek istediği anlamla ilgili açık, kesin ve yeterli enformasyonu en doğru 
kanaldan alıcıya göndermesi beklenir. İletişim sürecinde büyük görev gönderenin 
üzerinde olduğu için, kültürün gönderen yönelimli olduğu söylenir. 

Duygusal Sözlü İletişim Biçemi
Bazı kültürler ise iletişim sürecinde alıcıyı odak noktasına yerleştirir. Aktarılacak 
anlamın kodlanması, iletinin şekillenmesi, kullanılacak kanalın belirlenmesi, sözel 
ifade ve sözsüz anlatım biçemlerinin saptanması gibi iletişim sürecinin bütün bile-
şenleri alıcının niteliklerine ve bağlama göre düzenlenir. Gönderenin niyet ve amacı 
pek göz önüne alınmaz. Burada önemli olan alıcıyı olumsuz etkilememek, anlamı 
olabildiğince onun algılayabileceği bir forma sokmak ve anlamın yaratılmasından 
sonra verilebilecek tepkiyi kestirebilmektir. Gönderen, iletişim süreci boyunca alı-
cının toplum içindeki durumunu, saygınlığını, rolünü, yaş ve cinsiyete bağlı duru-
munu ve diğer niteliklerini dikkate alır. İçeriğin anlam yaratmak için gerekli olan 
enformasyon dışında başka ögelerle donatılması, içeriği örtük hâle getirir. Alıcının, 
yukarıda sayılan nedenlerle göreceli olarak kapalı olan ileti içeriğini açması ve ni-
yetlenilen anlamı çıkarması beklenir. İletişim sürecinde görevin önemli kısmı alıcı-
nın üzerinde olduğu için, kültürün alıcı yönelimli olduğu söylenir. Alıcı yönelimli 
kültürlerde alıcının örtük anlamları kestirmesi ya da duygularıyla hissetmesi bekle-
nir. Bu kültürlerin yeğlediği biçeme duygusal sözlü iletişim biçemi denir.

Duygusal sözlü iletişim biçeminde gönderen, mensubu olduğu kültürün birey-
lerarası ve grup ilişkilerini, değerleri, hitap tarzlarını, içinde bulunulan bağlamı 
dikkate alarak iletilerini hazırlar ve gönderir. Bunun nedeni, gönderenin değer-
lere ters düşmeden, grup içi uyuma zarar vermeden, alıcının toplumsal yeri ve 
saygınlığına uygun şekilde davranmak istemesidir. Çoğu zaman bu kaygılar akta-
rılmak istenilen anlamı son derece karmaşık bir duruma sokar. Alıcının bu kar-
maşık yumağı çözerek anlamı çıkarması beklenir. “Duygusal biçem, alıcılardan 
sözcüklerin arkasında saklanan anlamları algılayıp yorumlamalarını talep eder. 
Bu biçemin yaygın olduğu kültürlerin üyeleri de bu yüzden, algıladıkları her me-
sajda, sözcüklerin asıl anlamlarını değil de arkalarında saklanmış olduğunu dü-
şündükleri ikinci anlamlarını arama eğilimi gösterirler” (Kartarı, 2006: 157). 

Ortaklaşa davranışçı, belirsizlikten sakınma derecesi yüksek ve geniş bağlamlı 
kültürlerin üyeleri duygusal sözlü iletişim biçemini kullanma eğilimindedir.

İletişimde amaca yönelik 
bireyler araçsal sözlü iletişim 
biçemini kullanır.

İletişimde alıcıya yönelik 
bireyler duygusal sözlü iletişim 
biçemi kullanır.
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Sizce araçsal ve duygusal sözlü iletişim biçemleri arasındaki en önemli üç fark nedir?

İletinin Hitabıyla İlgili Sözlü İletişim Biçemleri 
İletişim bilimlerindeki anlamıyla “biri için, herhangi bir şeyi, belli bakımlardan 
ya da bir sıfatla temsil eden şey” olarak tanımlanan gösterge, gösteren ve gösteri-
len adı verilen iki temel bileşenden oluşur. Sözlü iletişimde gösteren “bir düşün-
ceyi ya da anlamı dile getirmekte kullanılan sözcük ya da sözcükler” şeklinde ta-
rif edilebilir. Gösterilen ise “gösterenin gönderme yaptığı zihinsel kavram” olarak 
anlaşılır (bkz. Mutlu, 1995). Daha önce verilen örnekteki gibi, “su” sesi gösteren, 
molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan renksiz, kokusuz sıvı ise 
gösterilendir. “Su” sesi, algılandığında bu sıvının zihnimizdeki anlamını ortaya 
çıkarmamızı sağlar.

Göstergeler tek başlarına ya da bir araya getirilerek iletileri oluştururlar. Bu 
yüzden ileti ve gösterge çoğu kez eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

Açığa Vuran ve Çağrılı Sözlü İletişim Biçemleri
İletiler tek bir göstergeden ibaret olsalar bile fiziksel bir forma sahiptir. Ayrıca her 
ileti, “çağrı” olarak adlandırılan, kime gönderilmek üzere hazırlandıklarını belli 
eden bir hitaba ve kimin hazırladığını belli eden bir “açığa vurma” biçemine sahiptir.

Sözlü iletişim sürecinde, aynı 
dili konuşsalar da farklı bireylerin 
iletileri yukarıda sıralanan çağrı ve 
açığa vurma bileşenleri açısından 
birbirlerinden kolayca ayrılabilir-
ler. Farklı gazetelerde her gün he-
men aynı olaylarla ilgili haberler 
yer alır. Bu haberlerde gösterilen, 
yani olay ve gösteren, yani olayı an-
latan sözcükler aynı olduğu hâlde, 
her birinde hitap edilen okuyucu 
kitlesi ve haberi yazan muhabir 
farklı olduğu için, her haber farklı 
çağrı ve açığa vurmaya sahiptirler. 
Farklı okuyucu kitlesine ve farklı 
dünya görüşüne sahip muhabirler 
gibi farklı kültürlerin mensupları 

da benzer anlamları benzer bağlamlarda aktardıkları süreçlerde farklı hitap ve 
açığa vurma bileşenlerine sahip iletiler hazırlarlar. 

Bireyci, dar bağlamlı ve belirsizlikten sakınma derecesi düşük kültürlerin üye-
leri genellikle açığa vurma bileşenini öne çıkarırken, ortaklaşa davranışçı, geniş 
bağlamlı ve belirsizlikten sakınma derecesi yüksek kültürlerin mensupları çağrı 
bileşenini öne çıkarırlar. Bir iletiyi kimin gönderdiği kolayca anlaşılıyorsa açığa 
vuran sözlü iletişim biçemi, kime iletildiği kolayca anlaşılıyorsa çağrılı sözlü ileti-
şim biçemi kullanılmış demektir. 

Türkçe, Japonca ve Korece iletilerin çoğu çağrılı biçemdedir. Çünkü her konuş-
mada ya da yazıda hitap edilen kişinin kim olduğunu belirten semboller kullanıl-
maktadır. Medyada kullanılan dilde de bunun örneklerini izlemek mümkündür.

4
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İngilizce iletilerin çoğu ise açığa vuran biçemdedir. Çünkü her konuşmada ya 
da yazıda hitap edenin kim olduğunu belirten işaretler bulunabilir. 

Kültürlerin Nitelikleri ve Sözlü İletişim Biçemi Eğilimleri
Görüldüğü gibi, her sözlü iletişim biçeminin altında kültürün belirli bir niteliği 
yatmaktadır. Söz gelimi, bireyci bir kültürün üyelerinin kişisel biçem kullanılma-
ları doğaldır. Çünkü bireyci kültürlerde çocukluktan itibaren bireye kendi ayakları 
üzerinde durması, davranışlarından tek başına sorumlu olacağı, haklarını kullanıp 
kullanmama konusunda kararın kendine ait olduğu öğretilir. Bireyci kültürlerde 
dilin yapısı şahıs zamirlerinin hemen her cümlede kullanılmasını zorunlu kıldığı 
için, ilk öğrenilen ve en çok kullanılan sözcüklerden biri “ben” olur. Ortaklaşa 
davranışçı bir kültürün üyeleri için önemli olan grup içi ilişkilerin korunması ve 
geliştirilmesidir. Çocukluk döneminden itibaren ilişkilere önem vermeyi öğrenen 
bireylerin dolaylı sözlü iletişim biçemini kullanma eğiliminde olması da doğaldır. 
Böylece, karşıdakini kırmadan, ilişkileri koruyarak istenen anlamlar aktarılabi-
lir. Belirsizlikten sakınma derecesinin düşük olduğu kültürlerde doğrudan biçem, 
yüksek olduğu kültürlerde dolaylı ve kapsamlı biçemler tercih edilir.

Güç aralığının yüksek olduğu kültürlerde hangi sözlü iletişim biçemini kullanma 
eğilimi görülür? 

Bireylerin olası sözlü iletişim biçemlerini beş sınıf altında toplayarak açıklama-
ya çalıştık. Ancak bu biçemler gündelik yaşamda burada tanımlandıkları şekliyle 
kullanılmaz. Çoğunlukla birkaç biçemin ortak yönlerinin gözlenebildiği eklektik 
bir kullanımdan söz edilebilir. Söz gelimi, bireyci, güç aralığının az, belirsizlik-
ten sakınma derecesinin düşük olduğu kültürlerin üyeleri genellikle dar kodlu, 
doğrudan, dar kapsamlı, kişisel, araçsal ve kendini açığa vuran bir sözlü iletişim 
biçemi kullanma eğilimindedir. Ortaklaşa davranışçı, güç aralığının geniş, belir-
sizlikten sakınma derecesinin yüksek olduğu kültürlerin üyeleri ise genişletilmiş 
kodlu, dolaylı, geniş kapsamlı, bağlamsal, duygusal ve çağrılı bir sözlü iletişim 
biçemi kullanma eğilimi gösterirler.

Farklı kültürler için örnek olarak tanımlanan sözlü iletişim biçemleri bu bö-
lümde açıkladığımız bütün sınıflarda sözü edilen ayrımları kapsayan biçemlerdir. 
Başka deyişle, hiçbir bireyin sözlü iletişim biçemi tek bir biçem sınıfı sınırları için-
de açıklanamaz. Burada açıklanan sınıflandırmadan yararlanılarak herhangi bir 
iletişim durumundaki sözlü etkileşimin çözümlenmesi ile iletişim durumunda rol 
alan bireylerin hangi sözlü iletişim biçemlerini kullandıkları kolayca anlaşılabilir.

5
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Özet

İletişim biçemini tanımlamak
 Sözlü iletişim biçemi, iletişim sürecine katılan 
bireylerin kendi düşünce ve duygularını nasıl 
belirttiklerini, kendilerini sözlü olarak nasıl 
ifade ettiklerini, sözcükleri nasıl ve ne kadar 
sözlük anlamında kullandıklarını ifade eden bir 
terimdir.

Dil, kültür ve düşünce arasındaki ilişkiyi ayırt 
etmek
 Benjamin Lee Whorf ve onu izleyenler konuşu-
lan dillerin düşünceyi etkilediğini ileri sürmüş-
lerdir. Onlara göre, bir bireyin konuştuğu dil 
onun düşünme yolunu, dilin yapısı da çevrenin 
nasıl algılanacağını etkiler. Bu görüşe göre kül-
tür, dil aracılığıyla, deneyimlediğimiz dünyayı 
sınıflandırmamız başta olmak üzere, nasıl düşü-
neceğimizi etkiler. Bu görüşe yönelik eleştiriler 
olsa da farklı kültürlerin üyelerinin dünyayı al-
gılama ve anlamlandırmalarını doğal kabul etti-
ğimiz gibi, farklı diller konuşan bireylerin farklı 
düşünce biçemlerine sahip olması da doğal ka-
bul edilmelidir.

Sözlü iletişim biçemlerinin neden farklılaştığını 
açıklamak
 Sözlü ve sözsüz iletişim davranışları bütün in-
sanların ortak davranışlarındandır. Her bireyin 
kişilerarası iletişimde sıklıkla kullandığı ileti-
şim tarzına onun iletişim biçemi denir. İletişim 
biçemleri kişilik özelliklerine göre değişmekle 
birlikte, her kültürde belirli iletişim biçemlerini 
kullanma eğilimi diğerlerine daha fazladır. Bu 
nedenle iletişim biçemini belirleyen esas bileşen 
kültürdür. Her kültürün toplumsal normları, 
o kültürün iletişim davranışlarının biçeminin 
belirlenmesinde önemli rol oynar. Dilimizle 
düşündüğümüz için, ayrı kültürlerin düşünce 
biçemlerindeki farklılıklar dilin yapısında ve 
kullanım biçemlerinde de gözlenir. Sözlü ileti-
şim biçemleri, o biçemleri kullanan bireylerin 
içinde yaşadıkları toplumsal bağlam tarafından 
belirlenir. Burada toplumsal bağlam, kültürel 
çevre ve toplumu içeren daha geniş bir toplum-
sal yapıyı ifade eder.

Sözlü iletişim biçemleri arasındaki farkları ayırt 
etmek
 Sözlü iletişim biçemlerini birbirinden ayırabil-
mek için içerik-anlam bağlantısı, iletinin kap-
samı, kültürün bireye yaklaşımı, bireyin iletişim 
sürecindeki yönelimi ve iletinin hitabı açıların-
dan ele almak gerekir. Bu bakış açıları ile bakıl-
dığında, sözlü iletişim biçemlerinin doğrudan 
ya da dolaylı, geniş kapsamlı ya da dar kapsamlı, 
kişisel ya da bağlamsal, araçsal ya da duygusal 
ve kendini açığa vuran ya da çağrılı olarak ad-
landırılan çeşitleri olduğu görülür. Ancak hiçbir 
birey bu biçemleri saf şekilde kullanmaz. Yani 
doğrudan sözlü iletişim biçemi denildiğinde 
içeriğin bütün anlamı taşıdığı anlaşılır; ancak 
onun kapsamı, kültürün bireye yaklaşımı ya da 
iletinin hitabıyla ilgili bir şey belirtilmemiş olur. 
Bu nedenle, her sözlü iletişim biçemi yukarıdaki 
açılardan değerlendirilir ve ortaya eklektik bir 
sözlü iletişim biçemi çıkar. Kültürlerin nitelikle-
rine göre bu sözlü iletişim biçemi farklılaşır.

Kültürün niteliği ile sözlü iletişim biçemi 
bağlantısını betimlemek.
 Bireyci, güç aralığının az, belirsizlikten sakınma 
derecesinin düşük olduğu kültürlerin üyeleri ge-
nellikle dar kodlu, doğrudan, dar kapsamlı, kişi-
sel, araçsal ve kendini açığa vuran bir sözlü ile-
tişim biçemi kullanma eğilimindedir. Ortaklaşa 
davranışçı, güç aralığının geniş, belirsizlikten 
sakınma derecesinin yüksek olduğu kültürle-
rin üyeleri ise genişletilmiş kodlu, dolaylı, geniş 
kapsamlı, bağlamsal, duygusal ve çağrılı bir söz-
lü iletişim biçemi kullanma eğilimi gösterirler.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakiler ifadelerden hangisi iletişim biçemini 
en iyi tanımlar?

a.  Bir bireyin kişilerarası ilişkilerde sıklıkla kul-
landığı iletişimsel tarz.

b.  Bir bireyin kültürlerarası iletişimde kullandığı 
iletişimsel tarz.

c.  Bir bireyin ilişkilerini düzenlenmesinde kullan-
dığı iletişimsel tarz. 

d.  Bir bireyin toplumsal sorunlara yaklaşımındaki 
iletişimsel tarz.

e.  Bir bireyin iletişim bağlamını belirlemekte kul-
landığı iletişimsel tarz.

2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim biçemini be-
lirleyen en önemli bileşendir?

a.  Bireyin anadili.
b.  Bireyin kişiliği.
c.  Bireyin kültürü.
d.  Bireyin eğitim düzeyi.
e.  Bireyin düşünce yapısı.

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.  Dil, iletişimin en önemli araçlarından biridir. 
b.  Öğrendiklerimizin çoğu dille ifade edilen veri 

ve kavramlardır.
c.  Gündelik yaşamda iletişim denilince akla he-

men konuşulan dil gelir.
d.  Dil, yalnız anlam aktarımını sağlamak için kul-

landığımız bir araç değildir. 
e.  Anlamlandırma evresi bilişsel etkinlikleri kap-

sar ve kültürden bağımsızdır.

4. Aşandakilerden hangisi Sapir-Whorf Hipotezi’nin 
savlarından biridir?

a.  Bireyler dillerinin onlara sağladığı kodlar ara-
sından duruma uygun olanları seçerler.

b.  Her dil, onu kullanan insanların algısal dünya-
larını şekillendirmelerinde önemli rol oynar. 

c.  Kültür, dil aracılığıyla, çevremizi sınıflandırma-
mızı ve nasıl düşüneceğimizi etkiler.

d.  Bireyler için ortak olan deneyimler, farklı kül-
türlerde farklı sözel yapıda ifade edilir.  

e.  Sözlü iletişimde gösteren, bir düşünceyi ya da 
anlamı dile getirmekte kullanılan sözcüklerdir.

5. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim biçemlerin-
de farklılaşmanın temel nedenidir? 

a.  Her kültürün farklı dile sahip olması.
b.  Aynı dili konuşanların şive farkları.
c.  Kültürel niteliklerdeki farklılaşma.
d.  Dil yapılarının değişik olması.
e.  Yabancı dilde konuşma zorlukları.

6. Çocuklar sosyalizasyon sürecinde aşağıdakilerden 
hangisini öğrenmez? 

a.  Belirli bağlamlardaki etkileşimde uygun davra-
nışlarda bulunmak için uyacakları kuralları.

b.  Kültürlerarası etkileşimde karşıdakinin anla-
masını kolaylaştıracak uygun kodları seçmeyi.

c.  Etkileşimdeki amaçlarına ulaşmak ve ihtiyaçları-
nı karşılamaya yönelik uygun etkinliği seçmeyi. 

d.  Uygun iletişim davranışlarını seçmeleri için yol 
gösterecek toplumsal normları.

e.  Niyet ve arzularını ifade edebilmek için gerekli 
sözlü iletişim biçemlerini.

7. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı iletişim biçemine 
uygun bir ifadedir?

a.  Yarın arkadaşımla Atlas Sineması’na gelecek 
yeni filmi izlemeye gideceğim.

b.  Yarın Atlas Sineması’na bir film gelecekmiş, ar-
kadaşım da beni davet etti.

c.  Arkadaşım beni yarın Atlas Sineması’na gelecek 
yeni filmi izlemeye davet etti. 

d.  Yarın Atlas Sineması’na gelecek yeni filmi izle-
mek üzere beni davet eden arkadaşımla birlikte 
gideceğiz.

e.  Beni davet eden arkadaşımla birlikte yarın Atlas 
Sineması’na gelen yeni filmi izleyeceğiz.

8. Aşağıdakilerden hangisi kişisel sözlü iletişim biçe-
mine uygun bir ifade değildir? 

a.  Bu işlerin tümünü ben yapıyorum.
b.  Bu işlerin tümünü benim üzerimde.
c.  Bu işlerin tümünden ben sorumluyum.
d.  Bu işlerin tümünü bana yaptırıyorlar.
e.  Bu işlerin tümü benden sorulur.

9. Aşağıdakilerden hangisi ortaklaşa davranışçı, güç 
aralığı fazla ve belirsizlikten sakınma derecesi yüksek 
bir kültürde kullanılan sözlü iletişim biçemi olabilir? 

a.  dolaylı, dar kapsamlı, bağlamsal.
b.  dolaylı, geniş kapsamlı, kişisel.
c.  dolaylı, dar kapsamlı, duygusal
d.  dolaylı, geniş kapsamlı, bağlamsal.
e.  dolaylı, dar kapsamlı, duygusal.

10. Aşağıdakilerden hangisi bireyci, güç aralığı az ve 
belirsizlikten sakınma derecesi düşük bir kültürde kul-
lanılan sözlü iletişim biçemi olabilir? 

a.  doğrudan, dar kapsamlı, bağlamsal.
b.  doğrudan, geniş kapsamlı, kişisel.
c.  doğrudan, dar kapsamlı, kişisel.
d.  doğrudan, geniş kapsamlı, bağlamsal.
e.  doğrudan, dar kapsamlı, duygusal.
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Yaşamın İçinden

Yazarın, iş yerinde kültürlerarası iletişim konulu alan 
araştırmasında Türk işçilerin kullandıkları iletişim bi-
çemleri de gözlenmiştir. Aşağıda anlatılan olay, iletişim 
sürecinde sözlü iletişim biçemlerinin işlevini göster-
mesi açısından iyi bir örnek oluşturmaktadır.
Olay montaj bölümünde, üretim bandının, otomobilin 
altına benzin ve hidrolik borularının monte edildiği kı-
sımda geçmiştir. Bu kısımda altı işçi çalışmaktaydı ve 
bu işçilerden biri Hırvat, diğerleri Türk’tü. Türklerden 
biri elli yaşından büyük, kısa boylu ve zayıf bir kişi, di-
ğer beşi ise otuz yaşının altında ve sağlıklı görünümlü 
gençlerdi. Gençlerden biri “Springer” denilen görevi 
yürütmekteydi. Springer, o kısımda yapılan bütün işleri 
bilen ve sırasıyla, belirli aralıklarla diğer işçilerin yerin-
de çalışarak onun dinlenmesini, gereksinmelerini karşı-
lamasını sağlayan işçiye verilen addır. Bantta her işçinin 
yeri ve yapacağı iş bellidir. Bu nedenle, Springer olma-
dan işi bırakıp birkaç dakika için bile banttan ayrılamaz. 
Eğer başka birinin işine yardım etmek isterse, önceden 
saptanmış ve insan vücudu için standart kabul edilen-
den daha fazla çaba ve enerji harcaması gerekir. Üretim 
bandının hızı, genel olarak iyi çalışan işçilere göre ayar-
landığı için, vasat işçilerin başkasına yardım etmesi söz 
konusu değildir. Yukarıda sözü edilen yaşlı işçi de kendi 
işini ancak yetiştirebilmekte ve yorgunluğu ilk bakışta 
gözlenebilmekteydi. Yazar bitişikteki bandın yanında 
bir başka işçi ile görüşürken, bir taraftan da bu grubu 
gözlemekteydi. Gruptaki gençlerden biri, “Recai abi be, 
bi çay yap da içelim n’olur! Ben senin işini de yaparım, 
sen bırak” diye yaşlı Türk’e seslendi. Yaşlı Türk: “Kendin 
yapsana goçum, elin mi yok” dedi. Diğeri: “Senin çayın 
gibi olmuyo be abi” deyince, yaşlı Türk güldü. “Anlıyom 
ben seni o’lum. Ben daha yorulmadım. Senin gibilerini 
cebimden çıkarırım” dedi. Genç işçi: “Aslan Recai abim. 
Daşı sıksa suyunu çıkarın valla” diyerek sözünü bitirdi, 
banttaki bütün işçiler kahkahayla gülüştüler ve işlerine 
devam ettiler (29.3.1993 tarihli alan araştırması proto-
kolünden alınmıştır). 
Bu olayda, yaşlı işçinin dış görünüşü, onun yorgun ol-
duğunu ve işini yapmakta zorlandığını belirten mesaj 
vermekteydi. Genç işçi bu mesajı algılamış ve kendi 
kültürel kalıplarına göre değerlendirmişti. Öncelikle 
yaşlıya saygı duymalıydı, sonra zayıfa yardım etmeliy-
di, ancak bu yardımı yaparken karşıdakini kırmama-
lıydı. Bu isteğini de, kültürel değer ve normlarına uy-
gun şekilde dile getirmeliydi. Bunun yolu, yaşlı işçiden 

bir şey isteyerek, yani onun yardımına başvurarak, işi 
bırakmasını sağlamak, bu arada onun işini de yaparak 
dinlenmesine olanak vermekti. Genç bunu denedi. An-
cak yaşlı işçi de mesajı doğru algılamıştı. Gencin niçin 
kendisinden çay yapmasını istediğini anlamış, henüz 
yorulmadığını, bu nedenle de işi bırakmasına gerek 
olmadığını belirtmişti. Gencin ilk önerisini reddettiği 
halde, o ısrar etmiş, ancak ikinci yanıttan sonra olayı 
kapatıp hep birlikte gülmüşlerdi. Burada, ilk yanıtın 
sözcük anlamıyla anlaşılmadığı açık olarak görülmek-
tedir. Aksi halde, yaşlı işçinin “kendin yapsana o’lum, 
elin mi yok!” sözlerini hakaret ya da en azında kaba 
bir reddetme olarak algılayabilirdi. Ancak genç, bunun 
ne anlama geldiğini bilmekteydi. Türk kültüründe, bir 
bireyin bir şeyi ilk öneride kabul etmesi, alması “ayıp” 
kabul edilir. Çocukluktan başlayarak, karşılıksız yapı-
lan somut ya da soyut yardımların hemen kabul edil-
memesi gerektiği öğretilir. Bunun sonucu olarak, genç 
işçi ancak ikinci yanıtı aldıktan sonra tatmin olmuş ve 
yaşlı işçiyi okşayıcı bir cümle ile konuşmayı bitirmişti.

Kaynak: Asker Kartarı. (2006). Farklılıklarla Yaşamak. 
Kültürlerarası İletişim, Ankara, s. 142-143.
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Okuma Parçası
Benjamin Lee Whorf
Bilim dünyasında Sapir-Whorf Hipotezi ile tanınan 
Amerikalı dilbilimci Benjamin Lee Whorf 24 Nisan 1897 
yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Massecusetts eya-
letinin Winthrop kasabasında doğmuş, 26 Temmuz 1942 
yılında Connecticut Eyaletinin Wethersfield kentinde 
ölmüştür. Whorf kimya mühendisliği tahsili almış ve bir 
yangın sigortası şirketinde memur olarak çalışmıştır.

Yaşamı ve Çalışmaları:
Benjamin Lee Whorf, Hopi’ler başta olmak üzere, 
Amerikan yerlilerinin dilleri üzerinde yaptığı çalışma-
larla ve tartışma yaratan “dilsel görecelik” tezi ile tanın-
mıştır. Dilsel görecelik tezi, anadilin grameri ve sözel 
yapısı düşünce üzerinde etkili olduğunu ileri sürer.
Whorf 1918 yılında Massachusetts Institute of 
Technology’yi (MIT) kimya mühendisi olarak bitirdi ve 
bir yangın sigortası şirketinde yangın önleme müfettişi 
olarak çalışmaya başladı. Yangın sigortası o yıllarda alışıl-
mamış bir fikirdi. Şirketler, daha sonraki yangınlara engel 
olabilmek için, yangının nedenlerini kendi elemanlarına 
araştırtırdı. Whorf, bilimsel ilgi alanının farklı olmasına 
karşın hayatının sonuna kadar sigorta şirketinde çalıştı 
ve oradaki görevinde yükseldi. Whorf, başlangıçta, kut-
sal metinler ve bilimsel kozmoloji de dâhil, çeşitli dilsel 
formların farklı anlamlarıyla ilgilendi. İbranice öğrendi 
ve Aztek dil ailesinden Nahua ve Maya dillerini araştır-
dı. Maya yazıtlarının karakteriyle ilgili fikirlerini erken 
açıkladı ve bu konuda yazdığı makaleler çok az ilgi gör-
dü. Whorf 1930 yılında Meksiko’da Pima ve Aztek dil-
leri üzerine tahsil aldı. Edward Sapir 1931 yılında Yale 
Üniversitesi’ne dilbilim ve antropoloji profesörü olarak 
atanınca, Whorf onun yanına gitti ve Morris Swadesh, 
George Trager, Carl Voegelin ve Marry Haas’la birlikte 
Amerika yerlilerinin dilleri üzerine çalışmaya başladı. Sa-
pir, Whorf ’u Uto-Amerikan dillerine çalışmaya teşvik etti 
ve Hopi’lere dikkatini çekti. Whorf, Sapir’in yanında 1935 
yılına kadar eğitim aldı. Hopilerin dilsel dünya görüşü 
üzerine ünlü çalışmasını 1936’da yaptı ve ilk kez 1950’de 
“Evrenin Amerikan Yerlisi Modeli” başlığı ile yayınlandı.
Whorf 1937-1938 yıllarında Yale Üniversitesi’nde et-
noloji eğitimi de aldı ama beşeri bilimleri meslek ola-
rak seçmek istemedi. Whorf ’un dilbilim alanına katkısı 
gerçekten önemlidir. 1939 yılında yayınladığı “Alışıla-
gelmiş Düşünce ve Davranışın Dille İlişkisi” adlı ma-
kalesi büyük yankı uyandırdı. Whorf ölümünden kısa 
süre önce, 1941 yılında dilbilimin bilimsel taleplerini 
vurgulayan üç makale yayınladı.
Whorf ’un dilbilimsel ilgisi sadece Kuzey ve Orta Ame-
rika yerlilerinin dilleri ile sınırlı değildi. Whorf, Hopi 
diliyle ilgili kendi çalışmaları ile Sapir’in çalışmaları-

na dayalı olan Dilsel Görecelik İlkesi üzerine kurduğu 
Sapir-Whorf Hipotezi ile tanındı. Benjamin Lee Whorf 
iyi bir hatipti ve dilbilimsel fikirlerini çok sayıda bildiri 
ve makale ile popüler hale getirdi. 
Whorf, bunların dışında birçok teknik makale de ya-
yınladı. Dilbilim alanında yazdığı makalelerinde si-
gorta şirketindeki işinin etkileri görülür. Örneğin, bir 
yazısında bazı yangınların konuşma dilinin yanlış anla-
şılmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Başka bir ya-
zısında anadili İngilizce olmayan bir işçinin, üzerinde 
“Highly inflammable” (çok yanıcı) yazan bir şişeyi so-
banın yakınına koyduğunu, “flammable” (yanıcı) söz-
cüğünün anlamını bildiğini, “inflammable” (parlayıcı-
yanıcı) sözcüğündeki “in” ekinin de olumsuzluk ifade 
ettiğini sandığı için “yanmaz” olarak anladığını belirt-
miştir. Gerçekten de İngilizcede “in” ön eki, bağlandığı 
sözcüğü genel olarak, “active” (etkin-aktif), “inactive” 
(etkin olmayan-pasif) gibi, olumsuz kılar. Yine başka 
bir olayda, üzerinde “boş” yazılı, yanıcı sıvı taşınan bir 
varil patlamıştır. Çünkü, onu ateşin yanına koyan işçi, 
üzerine boş yazılan yanıcı taşınan varilin tehlikesiz ola-
cağını düşünmüştür. Oysa varilde sıvı artığı kalmış ve 
ısınınca patlayıp yanmıştır. Whorf ’un konferansları ve 
yazıları hem sigorta işinden hem de onun alan araştır-
maları sırasında Hopiler ve diğer Amerikan yerlilerin-
den öğrendiği olaylardan örneklerle bezenmiştir. 
Sapir-Whorf Hipotezi, öncelikle konuşulan dillerin dü-
şünceyi etkilediğini ileri sürer. Hipoteze göre, bir bireyin 
konuştuğu dil onun düşünme yolunu, dilin yapısı da çev-
renin nasıl algılanacağını etkiler. Farklı bilimsel disiplin-
ler farklı diller geliştirdikleri için, bilimsel araştırmalar da 
bundan etkilenir. Ancak Whorf ’a göre, zaman ve mekân 
anlayışı, Einstein’ın Görecelik (İzafiyet) Kuramı gibi mo-
dern fizik kuramlarının anlaşılması üzerinde de etkilidir. 
Whorf, Hopilerin dilinde mekân ve zamanın dilsel ola-
rak birbirlerinden ayrılması nedeniyle, görecelik kura-
mını anlamalarının daha kolay olduğunu ileri sürmüştür. 
Whorf ’un Hopi dili gramerinin ilgili yönleri ve Hopi-
lerin zamanla ilgili düşünceleri hakkındaki görüşleri, 
başta Noam Chomsky olmak üzere, bilim insanları ta-
rafından çürütülmüştür. Bununla birlikte Benjamin Lee 
Whorf, dilbilim alanındaki çalışmaları ve geliştirdiği hi-
potezle dil- kültür - düşünce ilişkisi üzerinde yeni bir çı-
ğır açmış ve birçok araştırmaya öncülük etmiştir. Bilim 
dünyası bu bakımdan Whorf ’u minnetle anmaktadır.
Benjamin Lee Whorf 44 yaşında kanserden ölmüş ve 
eserleri ölümünden sonra toplu halde yayınlanmıştır.

Kaynak: http://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Lee_
Whorf



Kültürlerarası İletişim124

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. a  Yanıtınız yanlış ise “İletişim Biçemi” konusunu 

yeniden inceleyiniz.
2. c  Yanıtınız yanlış ise “İletişim Biçemi” konusunu 

yeniden inceleyiniz.
3. e  Yanıtınız yanlış ise “Dil-Kültür-Düşünce ve 

Sözlü İletişim” konusunu yeniden inceleyiniz.
4. c  Yanıtınız yanlış ise “Sapir-Whorf Hipotezi” ko-

nusunu yeniden inceleyiniz.
5. c  Yanıtınız yanlış ise “Sözlü İletişim Biçemlerin-

de Farklılaşma” konusunu yeniden inceleyiniz.
6. b  Yanıtınız yanlış ise “Sözlü İletişim Biçemlerin-

de Farklılaşma” konusunu yeniden inceleyiniz.
7. b  Yanıtınız yanlış ise “İçerik ve Anlam Bağlantı-

sıyla İlgili Sözlü İletişim Biçemleri” konusunu 
yeniden inceleyiniz.

8. d  Yanıtınız yanlış ise “İçerik ve Anlam Bağlantı-
sıyla İlgili Sözlü İletişim Biçemleri” konusunu 
yeniden inceleyiniz.

9. d  Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerin Nitelikleri ve 
Sözlü İletişim Biçemi Eğilimleri” konusunu ye-
niden inceleyiniz.

10. c  Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerin Nitelikleri ve 
Sözlü İletişim Biçemi Eğilimleri” konusunu ye-
niden inceleyiniz.

Sıra Sizde 1 
Her kültürün toplumsal normları, o kültürün iletişim 
davranışlarının biçeminin belirlenmesinde önemli rol 
oynar. Normlar, bireylerin hangi bağlamda, kime nasıl 
davranacaklarını gösteren kuralları içerir. Bu kurallar 
arasında, toplumun kültürel niteliklerine yapısına uy-
gun olarak gösterilmesi gereken iletişim davranışları 
ile bu davranışların biçemini de belirleyen yol gösteri-
ciler bulunur. Birey bu kurallara uygun davranışlarda 
bulunduğu sürece toplumda kabul görür. Bireyin sözlü 
iletişim biçemi, onun iletişim sürecinde anlamı nasıl 
aktardığını ifade eder ve bireysel biçem genellikle kül-
türün kabul ettiğinden farklı olmaz.

Sıra Sizde 2 
Hipotezde bir bireyin konuştuğu dilin onun düşünme 
yolunu, dilin yapısının da çevrenin nasıl algılanacağını 
etkilediği ileri sürülür. İlk çocukluk döneminde dil öğ-
renilirken, bu dille tanımlanan, adlandırılan nesne ve 
kavramlar zihne yerleştirilir. Böylece birey, kendi dilin-
de öğrendiklerini algılayıp anlamlandırabilir. Karşılaş-
tığı durumlar üzerinde düşünürken de konuştuğu di-
lin eğilimli olduğu düşünme yolunu izler. Grup içinde 
insan ilişkilerinin bireyin kendinden önemli sayıldığı 
kültürlerde her akrabalık derecesinin ve konumunun 
ayrı adları olduğu gibi birbirlerine göre öncelikleri de 
vardır. Böyle bir kültürde birey, grup içindeki herhangi 
bir duruma katılanlar arasındaki ilişkileri, o kişilerden 
önce düşünmek durumundadır. Dolayısıyla tümden-
gelim yolunu seçer.

Sıra Sizde 3 
Her kültür kendi kural ve ilkeleri çerçevesinde hem 
iletiyi oluşturan kodların seçiminde hem de seçilen 
kodların sunumunda kendine özgü biçemleri daha çok 
kullanır. Ayrıca gönderen her iletiyi, belirli bir içerik-
le, belirli bir niyetle, belirli formda, belirli kanallardan 
alıcıya iletir. Aynı içerik farklı gönderenler tarafından 
farklı niyetlerle, farklı formlarda ve farklı kanallardan 
iletildiğinde farklı anlamlar yaratırlar. Bu nedenle çok 
sayıda biçemden söz etmek mümkündür. 
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 4
Araçsal ve duygusal sözlü iletişim biçemleri arasındaki 
en önemli üç fark:
1. Duygusal sözlü iletişim biçeminde öncelik bireyle-

rarası ve grup içi ilişkiler, araçsal sözlü iletişim biçe-
minde gönderenin kendi amaçlarıdır.

2. Duygusal sözlü iletişim biçeminde iletiler alıcıya 
uygun hitap şekilleri içerir, araçsal sözlü iletişim bi-
çeminde alıcının kimliği dikkate alınmaz.

3. Duygusal sözlü iletişim biçeminde anlamın oluşma-
sında bağlam belirleyici rol oynar, araçsal sözlü ileti-
şim biçeminde anlam sadece iletinin içeriğindedir. 

Sıra Sizde 5
Bir kültürde güç aralığı, toplumsal statüler arasında 
yetki ve iktidar farklarını belirtir. Ailede baba ile ço-
cuk, kadın ile erkek, müdür ile memur, öğrenci ile öğ-
retmen, öğretmen ile müfettiş, işçi ile patron arasında-
ki güç farkı ne kadar büyük ise güç aralığı da o kadar 
çok demektir. Güç aralığı ve yönetimden, iktidardan ve 
güçten uzak olan üyelerinin davranışlarıyla ortaya çı-
kar. Güç aralığının çok olduğu kültürlerde birey güçten 
ne kadar uzaktaysa o kadar dolaylı, kapsamlı ve çağrılı 
sözlü iletişim biçemi kullanma eğilimi gösterir.

Brislin, R. W. (1981). Cross-Cultural Encounters. 
Face-to-Face Interation, New York vd. 

Cho, Y.A. (2006). Gender Differences in Korean Spe-
ech. Korean Language in Culture and Society. 
(Ed.) Ho-min Sohn. Hawai, 189-198.

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. 
Cambridge.

Grice, H. (1975). Logic and conversation, Syntax and 
Semantic, Cilt: 3, (Ed.) P. Cole ve J. Morgan, New 
York.

Gumperz, J. ve S. Levinson (1996). Rethinking Lingu-
istic Reality. Cambridge. 

Kluckhohn, C. ve W. H. Kelly. (1983). The concept of 
culture, The Pleasures of Anthropology, (Ed.) M. 
Freilich, New York, 221-248.

Knapp, Karlfried. (1992). Interpersonale und interkul-
turelle Kommunikation, Interkulturelles Mana-
gement, (Ed.) N. Bergemann / A. L. Sourisseaux, 
Heidelberg, 59-79.

Mutlu, E. (1995). İletişim Sözlüğü. (2. Baskı) Ankara.
Nisbett, Richard. (2003). The Geography of Thought: 

How Asians and Westerners Think Differently... 
and Why. London.

Okabe, R. (1983). Cultural Assumptions of East and 
West: Japan and the United States. (Ed.) W. Gudy-
kunst. Intercultural Communication Theory, s. 
77-96.

Schiffauer, W. (1992). Das Ideal der Segration - 
Annäherung an die urbane Kultur der türkischen 
Großstadt, Die Volkskultur Südosteuropas in der 
Moderne, Hz. K. Roth, München, 103-118. 

Schöning-Kalender, C. (1986). Gastfreundschaft oder: 
Die Falle im Feld, Tübinger Beiträge zur Volk-
skunde, (Ed.) U. Jeggle vd., Tübingen, 323-335.

Whorf, L. B. (1956). The relation of habitual thought 
and behaviour to Language. Language, Thought, 
and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, (Ed.) J.B. Carroll, Cambridge, 134-156; 
Metnin yeni basımı Hua, Zhu (Ed.). (2011). The 
Language and Intercultural Communication Re-
ader, New York, 19-34. 

http://www.cedanet.com/meta/communication_-
styles.htm: Son erişim 14.07.2012.



6
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sözsüz iletişimi tanımlayabilecek,
Sözsüz iletişimin işlevlerini açıklayabilecek,
Kültür ve sözsüz kodlar arasındaki ilişkiyi ayırt edebilecek,
Sözsüz iletişim biçemlerinin neden farklılaştığını açıklayabilecek,
Kültürün niteliği ile sözsüz iletişim biçemi bağlantısını betimleyebilecek
bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Sözsüz	İletişim
•	 Zaman
•	 Mekân	(uzam)

•	 Beden	Dili
•	 Paradil
•	 Etkin	İletişim

İçindekiler







Kültürlerarası İletişim Sözsüz İletişim Biçemleri

•	 GİRİŞ
•	 SÖZSÜZ	İLETİŞİM
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FARKLILAŞMA

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM



GİRİŞ
Bu bölümde sözsüz iletişimin anlamı, işlevleri, kültürle ilişkileri ve kültürden kül-
türe değişen sözsüz iletişim biçemlerini öğreneceğiz.

Söz kullanılmadan anlam aktarma etkinliğine genel olarak sözsüz iletişim adı 
verilir. Herhangi bir anlamın aktarılması amacıyla gösterilen ve konuşulan dilden 
söz içermeyen her türlü davranış da sözsüz iletişim davranışı adı altında incelenir 
(Kartarı, 2006).

Dilini anlamadığımız insanların bulunduğu bir ortamda, dil dışındaki bir-
çok uyarandan yararlanarak anlam oluştururuz. Bireylerin ses tonlarından, bir-
birlerine olan mesafelerinden, duruşlarından, yüz ifadelerinden ve genel olarak 
“ortamın atmosferi”nden çıkarımlarda bulunarak neler olup bittiğini anlamaya 
çalışırız. Çoğu durumda yanlış anlamalarla sonuçlanan bu çıkarımlar ortamdaki 
sözsüz iletişim kodlarının grup dışından bireyler tarafından açılmasından ibaret 
bir iletişim etkinliğidir. Sözsüz iletişim kodlarının bütün kültürlerde bulunması, 
bireylerin, konuşulan dili anlamasalar da algıladıkları sözsüz kodlardan kendile-
rine göre anlamlar çıkarması sonucunu doğurmaktadır. Buna dayanarak, iletişi-
min büyük oranda sözsüz iletişimle gerçekleştiği düşüncesi yaygın olarak kabul 
görmektedir. Ancak etkin iletişim “niyetlenilen, amaçlanan anlamın karşı tarafta 
yaratılması” olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda, konuşulan dilin bilinmediği 
ya da sözlü kodların kullanılmadığı durumlarda sözsüz iletişim kodlarından an-
lam çıkarmanın etkin olup olduğu sorgulanmalıdır.

Alber Mehrabian’ın, 1967 yılında birini Morton Wiener, ikincisini Susan Ferris 
adlı araştırmacılarla birlikte yaptığı deneylerin sonuçlarına dayanarak ileri sür-
düğü “iletişimin % 93’ü sözsüz gerçekleşir” tezi, uzun süre bilim çevreleri dışında 
sorgulanmadan kabul gördü. 

Mehrabian’ın Wiener’le yaptığı birinci deneyde üç olumlu, üç yansız ve üç 
olumsuz sözcüğün her biri, bir spiker tarafından üç ayrı tonda, olumlu, yansız ve 
olumsuz tonda okunarak kaydedildi. Sonra, her biri on kişiden oluşan üç grup in-
sana bu sesler üçer kez dinletildi. Dinleyenlerin birinci dinlemede sadece içeriğe, 
ikinci dinlemede ses tonuna, üçüncü dinlemede ise verilen bilgiye dikkat etmeleri 
istendi. Deney sonuçlarına göre, seslendirilmiş tek sözcükten ibaret iletilerin an-
lamlandırılmasında öncelikli olarak tonlamanın dikkate alındığı görüldü.

Sözsüz İletişim Biçemleri

Söz kullanılmadan anlam 
aktarma etkinliğine sözsüz 
iletişim denir.

Etkin iletişim niyetlenilen, 
amaçlanan anlamın karşı 
tarafta yaratılması sonucunda 
gerçekleşir.
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Sizce sözsüz iletişim denilince ne anlaşılmalıdır?

Mehrabian’ın Ferris’le yaptığı ikinci deney, izleyicilerin konuşmacının duygu-
larını nasıl değerlendirdiği ile ilgiliydi. Bu deneyde, içerik ve tonlama yerine içerik 
ile yüz ifadeleri karşılaştırıldı. İçeriğin deneydeki etkisini en aza indirmek için 
sadece “belki” sözcüğü seçildi. Bu deneyde bir kadın spiker “belki” sözcüğünü üç 
ayrı tonlama ve yüz ifadesi ile seslendirdi ve ses-görüntü kaydı yapıldı. İzleyiciler 
spikerin tutumunu değerlendirirken, yüz ifadelerinin sesinden yaklaşık bir buçuk 
kez daha önemli gördüklerini belirttiler.

Mehrabian ve Ferris iki deneyin sonuçlarını bileştirdiklerini belirterek bir 
makale yayınladılar ve sözlü, sesli ve görüntülü iletişimin anlamlandırılmasında 
sözün %7, sesin %38 görüntünün ise %55 etkili olduğunu ileri sürdüler (Mehra-
bian ve Ferris, 1967). Bu sava göre, anlam yaratılmasında iletinin içeriği, yani söz 
sadece % 7, sözsüz bileşenler ise % 93 oranında etkili olmaktaydı. 

Ancak, Mehrabian ve Ferris, farklı değişkenlerin ve ölçeklerin kullanıldığı iki 
deneyin sonuçlarını nasıl birleştirdiklerini ve bu sonuca nasıl vardıklarını açıklama-
mıştır. İki deneyde de sözü edilen üç kanala; yani ses, söz ve görüntüye bir arada ba-
kılmamıştır. Zaten Mehrabian’ın kendisi de deney sonuçlarının sadece uygulandığı 
alanlar için geçerli olduğunu belirtmiş ve konuyla ilgili ilk makalesinde ses tonunun 
anlam yaratmadaki rolü ile ilgili sonucun ancak gönderenle alıcı arasında başka bir 
enformasyon iletimi olmadığı özel durumlarda geçerli olabileceğini yazmıştır. Ayrı-
ca deneylerin gönderenin duygu ve tutumlarıyla ilgili sözcükler üzerinde yapıldığı-
nı ve deney sonuçlarının diğer durumlarda geçerli olamayacaklarını da belirtmiştir. 

İletişim alanında çalışan birçok araştırmacı Mehribanian’ın yaptığı deneylerin 
yöntem açısından sorunlu olduğunu ve ileri sürdüğü tezin ancak deney ortamı 
gibi çok sınırlı durumlarda geçerli olduğunu göstermesine karşın (Jones ve LeBa-
ron; Trimboli, Walker; Archer, Akert, O’Sullivan ve K. Scherer; Ekman ve Friesen) 
bazı yazarlar, tezi bütün iletişim durumları için geçerli bilimsel bilgiymiş gibi sor-
gulamadan almış ve kendi çalışmalarında, yayınlarında kullanmıştır.

İletişimin % 93’ünün sözsüz gerçekleştiği tezi doğru değildir.

http://www.speakingaboutpresenting.com/presentation-myths/mehrabian-non-
verbal-communication-research/ adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İletişim bilimleri, iletişimin sözsüz bileşenlerine abartılı bir rol biçmek yerine 
onların anlam yaratmadaki bağlamsal işlevlerini dikkate alarak değerlendirir. Bu 
bölümde, iletişimin sözsüz bileşenleri ele alınacak ve kültürle ilişkileri göz önün-
de bulundurularak bağlam içinde anlaşılmaya çalışılacaktır.

“İletişimin % 93’ü sözsüz gerçekleşir” iddiası neden yanlıştır?

SÖZSÜZ İLETİŞİM

Sözsüz İletişimin Çerçevesi
İnsanların anlam oluşturulmak için çevrelerinden algıladıkları her türlü uyaran-
dan yararlandıklarını ve dilin insanlar arasında anlam aktarımını gerçekleştiren 
yegâne sembolik araç olmadığını biliyoruz. Dil dışında kalan ve insan tarafından 
anlam aktarımı için “üretilen” davranışlar sözsüz iletişim çerçevesinde incelenir.

1

2

Dil dışında kalan ve insan 
tarafından anlam aktarımı için 
yararlanılan bütün davranışlar 
sözsüz iletişim davranışıdır.
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Zamanın ve mekânın kullanılması da dâhil olmak üzere her türlü davranış; 
jestler, mimikler, genel olarak yüz ifadesi, bedensel duruş, temas, giyim ve görü-
nüş, sözlü olmayan sesler, sessizlik, susma ve koku, anlam aktarımında yararlanı-
lan sözsüz iletişim davranışlarıdır. “Sözsüz iletişim yerine ‘beden dili’ terimi kul-
lanıldığında, kavramın ancak bir kısmı kapsanmış olmaktadır. Dil dışında kalan 
iletişim davranışları uzun yıllardan beri incelense de ‘sözsüz iletişim’ adı altında 
ele alınmaları yakın tarihlerde gerçekleşmiştir” (Kartarı, 2006: 157-158).

Sözsüz iletişim, iletişim sürecinde, sözlü olanlar dışında kalan, bireyin ürettiği, 
bireyin çevresini kullanımı sonucunda ortaya çıkan; gönderen ile alıcı için olası 
ileti değeri taşıyan bütün uyarıcıları kapsar (Samovar / Porter, 1991: 179).

Samovar ve Porter’ın tanımı bir taraftan sözsüz iletişimin sınırlarını belirler-
ken diğer taraftan da sözsüz iletişim sürecinin sözlü iletişim sürecinden farkını 
ortaya koymaktadır. Bireylerin algıladığı sözsüz iletişim uyaranları sadece karşı 
tarafın istemli olarak ürettiklerinden ibaret değildir. Her birey, bulunduğu ortama 
etki ederek çevresini farklılaştırır. Bireyin yarattığı farklılık, diğerleri tarafından 
algılanarak anlam çıkarmada kullanılır. Dolayısıyla bireyin istemli olarak oluştur-
duğu uyaranlar dışında, istemeden, farkında olmadan ortaya çıkardığı uyaranlar 
da anlamın yaratılmasında önemli rol oynarlar.

Sözsüz iletişim istem dışı da gerçekleşir.

Oysa sözlü iletişimde bireyler genellikle sözlü kodları istemli olarak şekillendi-
rir ve diledikleri anlamı oluştururlar. Sözsüz iletişimde insanlar istemleri dışında 
da başkalarına ileti göndermiş olurlar.

Sözsüz iletişim süreci de sözlü iletişimde olduğu gibi semboller aracılığı ile 
gerçekleşir. Sözlü iletişimde sözel sembollere yüklenen anlamlar, sözsüz iletişim-
de sözsüz sembollere yüklenir. Sözlü iletişimde “kabul” anlamına gelen “olur” söz-
cüğü yerine sözsüz iletişimde, kültürden kültüre değişen kaş-göz ya da baş işareti 
ile birşeyin kabul edildiği anlatılır. Aynı şekilde, diğer jestlere, mimiklere, duruş 
ve bakışlara, ses tonu ve vurgulamalara hatta susmaya sembolik anlamlar yük-
lenir. Çevreyi oluşturan hemen her şeyden anlam aktarımında yararlanılır. Söz 
gelimi çeşitli amaçlarla kullanılan eşya ve mekânların renkleri, içinde yer aldıkları 
bağlama göre anlam kazanır.

Yas yerine pembe giysiyle gitmez, kız bebeğe mavi giysi götürmeyiz. Çünkü 
Anadolu kültüründe yası paylaştığımızı gösteren renk pembe değildir. Cinsiyeti-
ni bilmediğimiz bebeğe ya giysi armağan etmeyiz ya da yansız renklerde giysiler 
seçeriz. Altın takacaksak kuyumcu kime ve ne için alındığını sorar, kurdelenin 
rengini ona göre seçer.

Sözsüz iletişimin bireysel kontrolün dışında da gerçekleşmesi nedeniyle iletişi-
min kesilmesi söz konusu olamaz. Başka sözle “ben iletişime girmiyorum” ya da 
aramızdaki iletişim kesildi”, “iletişim kopukluğu var” gibi ifadelerin iletişim bilimle-
ri açısından herhangi bir anlamı yoktur. Hiç kimse iletişimi kesemez, koparamaz ve 
“iletişime girmem” diyemez. İstesek de istemesek de çevremize, hatta olmadığımız 
yerlere bile iletiler gönderir ve hakkımızda anlamlar yaratılmasına yol açarız. 

Hiç kimse iletişim sürecinden çıkmaz, iletişim hiçbir zaman kesilmez ve kopmaz.

Söz gelişi yüz kızarması, ellerin ve dudakların titremesi, gözlerin yaşarması, 
giyim biçemi ve giysilerinde ağırlıklı olan renkler, kullandığı parfüm ya da beden 

Sözsüz iletişim, sözlü olanlar 
dışında kalan, bireyin ürettiği, 
çevresini kullanımı sonucunda 
ortaya çıkan ve gönderen ile 
alıcı için ileti değeri taşıyan 
bütün uyarıcıları kapsar.

Çevremizi oluşturan her 
şeyden anlam çıkarılır.
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kokusu gibi sözsüz göstergeler, bireyin istemi dışında karşı tarafa mesajlar verir. 
Bu nedenle sözlü iletişim istenildiğinde kurulduğu hâlde, sözsüz iletişim sürek-
lidir. Yukarıda açıklanan göstergeler, bireyin amaçlamadığı kişilere bile mesajlar 
verir. Başka deyişle sözlü iletişim kesilebildiği hâlde, sözsüz iletişim kesilemez. 
Sözsüz iletişim, sözlü iletişimden önce öğrenilir. Çocuklar, dünyaya geldikten kısa 
süre sonra, fiziksel ilişki yoluyla annelerinden mesajlar almaya başlarlar. Gülüm-
seme ve ağlama yoluyla içinde bulunduğu durumdan hoşnut olup olmadıklarını 
bildirirler. Çocuklar kültürün büyük bölümünü taklit etme yoluyla öğrendikleri 
için, öğrendikleri ilk davranış kalıplarının sözsüz iletişimle olması da doğaldır. 
Sözsüz iletişimin önemli özelliklerinden biri de sözlü iletişimden daha duygusal 
nitelikte olmasıdır. Sevgi, nefret, üzüntü, sevinç ve benzeri duyguları sözden daha 
iyi anlatan davranışlar her kültürde bulunur (Kartarı, 2006: 158-159).

Bir konuşmada ismimizin geçmesi ya da ima edilmemiz bile iletişim sürecinde 
mevcut olmamıza, iletişimin bir parçası olmamıza neden olur. Ölmek de insan 
iletişiminden çıkmaya yetmez. Ölenle ilgili duygular, düşünceler, konuşmalar ve 
anılar, ona yaşayanların iletişim süreçlerinde roller verir. Bu nedenle yukarıda 
sözü edilen ve doğru olmayan “iletişim kesilmesi” ya da “iletişim kopukluğu” ye-
rine “etkin olmayan iletişim” terimini kullanırız. İstem dışı iletiler kontrolsüz ve 
amaçsız ve onlardan çıkarılan anlamlar çoğunlukla kaynağın niyetleri ile bağlan-
tısız olduğu için gerçekleşen iletişim etkin değildir. Etkin olmayan iletişim hemen 
her zaman yanlış anlamalara neden olur. Özet olarak; 

1. Sözsüz iletişim kodları da sözlü iletişim kodları gibi, öğrenilir ve kültürel 
yoldan yeni nesillere aktarılır. Sözsüz göstergelerin büyük çoğunluğu ve 
onların anlamları kültürden kültüre değişir. 

2. Şimdiye kadar, belirli bir kültür grubunun kullandığı sözsüz iletişim sis-
temi betimlenememiştir. Sözsüz iletişim alanında yapılan çalışmalarla, bir 
kültür grubunun “sessiz dili”nin sistematik doğasını ortaya koyma aşama-
sına gelinmemiştir. Başka deyişle henüz bir sözsüz dil grameri oluşturula-
mamış, belirli sözsüz göstergelerin anlamlarını içeren “sözsüz iletişim söz-
lüğü” yazılmamıştır.

3. Dil, bireyin gerçek duygu ve düşüncelerini saklayarak, istediği mesajı ilet-
mek amacıyla kullanılabildiği hâlde, sözsüz iletişimin büyük kısmı, bireyin 
kontrolünde değildir. Birçok sözsüz iletişim imi, bazen iletişime katılan 
bireylerin istemleri dışında aktarmak istedikleri anlama zıt anlamlar taşır. 
Birey, mutsuz olduğu durumlarda da gülümseyebilir ya da bazı sözsüz im-
leri, kendi isteği doğrultusunda baskı altına alabilir. Ancak söz gelişi, utan-
dığı zaman yüzünün kızarmasını, sinirlendiğinde ellerinin titremesini ya 
da terlemeyi, korktuğunda tüylerinin kabarmasını önleyemez.

4. Sözsüz iletişimin yalnız bir kısmı kontrol altında olduğu için birey, bazı du-
rumlarda, sözlü mesajlarında aktardığı anlamlarla, sözsüz imlerin taşıdığı 
anlamlar arasında zıtlıklar bulunmasını engelleyemez. Söz gelişi, “Nasıl-
sın?” sorusuna “çok iyiyim” yanıtını veren bir bireyin sesi, dış görünüşü ve 
bedeninin duruşu hasta kişilerinkine benziyorsa, alıcı onun sözlü ifadesini 
değil, algıladığı sözsüz göstergeleri doğru kabul edecek ve sorduğu sorunun 
yanıtı olarak sözsüz mesajları kabul edecektir. Bu nedenle sözlü ve sözsüz 
mesajların birbirini tutmadığı durumlarda, alıcı algılayabildiği sözsüz me-
sajlara daha çok değer verme eğilimi gösterir.

5. Sözsüz iletişim davranışları, sözlü iletişimden çok daha büyük oranda bi-
linçsiz olarak gösterilir. İletişime katılan birey, söylediklerini güçlendirmek 
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için el hareketi yaparken, konuştuğu kişiye yaklaşır ya da uzaklaşırken, göz-
lerinin içine bakar ya da bakışlarını kaçırırken hemen hemen hiç düşünmez. 
İnsanlar, sözsüz iletişim davranışların çoğunu bilinçsiz olarak gösterdikleri 
için, iletişim sürecinde yanlış anlamların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Söz-
lü mesajlar anlaşılmadıklarında, tekrar edilmeleri istenebilir. Ama iletişime 
katılan bireyler, karşıdakinin, söz gelişi gülümsemesinin ne anlama geldiği-
ni söylemesini ya da aynı gülümsemeyi bir kez daha tekrar etmesini isteye-
mezler. İletişime katılanlar farklı kültürlerden geliyorsa sözsüz iletişimden 
doğan yanlış anlamaların oranı oldukça artar (Kartarı, 2006: 164-166).

Sizce sözlü ve sözsüz iletişim arasındaki temel farklar nelerdir?

Sözsüz İletişimin İşlevleri
Sözsüz iletişimin temel işlevi anlam aktarmaktır. Ancak iletişim sürecinde, söz-
lü iletişimden farklı olarak, anlam aktarımı yanında sürece katılanlar arasındaki 
ilişkileri istemsiz de olsa bir düzene koyar. Bu düzenleme her zaman tarafların 
arzu ettiği sonuçları doğurmayabilir. Bu da sözsüz iletişimin kontrol edilemeyen 
niteliğinin sonucudur. Sözsüz iletişimin temel işlevleri;

•	 anlam	aktarmak,
•	 bireylerin	duygu	ve	gerçek	tutumlarıyla	ilgili	iletileri	göndermek,
•	 sözlü	iletileri	tekrarlama	da	dahil,	işleyip	anlamı	güçlendirmek,
•	 sözlü	iletileri	tamamlamak	ve	genişletmek,
•	 iletişim	sürecinde	zamanı	yönetmek,
•	 taraflar	arasındaki	söz	sırasını	belirlemek	olarak	sıralanabilir.
Her sözsüz iletişim davranışı yukarıda sıralanan işlevlerden bir ya da birkaçını 

birlikte yerine getirir. Bu nedenle sözsüz iletişim davranışları, sözsüz iletişim dav-
ranışlarına bakarak çok boyutludur.

Sözsüz iletişimin ikinci işlevi bireylerin duyguları ve tutumlarını aktaran ile-
tiler göndermektir. Çoğu zaman istemsiz olmakla birlikte, bireylerin sözle ifade 
edemedikleri birçok duyguları ve başka şekilde olduğunu ileri sürseler de gerçek 
tutumları sözsüz iletişim davranışlarıyla karşı tarafa aktarılır. Özellikle güç aralı-
ğının büyük olduğu kültürlerde ve söz gelimi, hiyerarşi pramidinin yüksek oldu-
ğu topluluklarda, gerçek duyguların açıkça ifade edilmesinin uygun düşmeyeceği 
durumlarda sözsüz iletişim davranışları devreye girer. Sözle söylenemeyenler, 
aynı kültürün üyeleri tarafından, karşıdakinin yüz ifadesinden, ses tonundan, 
vurgulamadan bakışlardan ve susmalardan kolayca anlaşılır.

“Bazı durumlarda, sözsüz mesajlar, tamamen sözlü mesajların yerini doldurur 
ve artık herhangi bir sözlü ifadeye gerek kalmaz. Uzun zamandan beri görmedi-
ği yakın bir arkadaşıyla karşılaşan birey, kollarını açıp, gülümseyerek ona doğru 
yürür ve sonra da arkadaşına sarılırsa, duygularını en iyi şekilde ifade etmiş olur. 
Burada sözlü mesaja gerek yoktur” (Kartarı, 2006: 161). Karşıdakini dinlerken, 
ona karşı tutumumuzu ve onu dinlemekte olduğumuzu ya da sözlerini anladığı-
mızı, anlamadığımızı; görüşlerine katıldığımızı ya da katılmadığımızı belirtmek 
için sözsüz iletişim kodlarından yararlanırız. Bazı durumlarda ise sözlü iletilerle 
sözsüz göstergeler arasında uyumsuzluk ortaya çıkar. Herhangi bir konuda sözle 
ifade edilen tutumla gerçek tutum ve düşünce arasında fark varsa sözsüz gösterge-
ler gerçek tutumları ortaya koyar. Böyle durumlarda gerçek anlamı sözsüz iletiler 
taşır. Her kişilerarası iletişim sürecinde bulunan bu sözsüz bileşenler kültürden 
kültüre farklılık gösterir.
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Her sözsüz iletişim davranışı 
birden çok işleve sahip olabilir.

Sözle aktarılamayan anlamlar 
sözsüz kodlarla aktarılır.

Eş zamanlı sözlü ileti ile 
sözsüz ileti arasında anlam 
farkı varsa, gerçek anlamın 
sözsüz iletide olması olasılığı 
yüksektir.
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Tekrar, iletişim sürecinin önemli kavramlarından biridir ve bir iletinin ya da 
aynı anlamı taşıyan farklı iletilerin alıcıya birden fazla kez gönderilmesi anlamına 
gelir. Sözlü iletilerin algılanmalarını sağlamak ve anlamını güçlendirmek için tek-
rarlarız (Chen, ve Starosta, 1996: 85). Ancak bu tekrarlar her zaman sözlü olmaz. 
Bunun yerine aynı sembolik anlamı taşıyan sözsüz davranışlardan yararlanılır. 

Herhangi bir iletinin algılanması çoğu zaman tekrara doğrudan bağlıdır çünkü 
algılama, bir iletinin çevresini saran sonsuz uyaran arasından sıyrılıp bireyin duyu 
organlarına ulaşmasına bağlı değildir. Söz gelimi, görmek için göz retinasında iz 
oluşması yetmez. Beynin onunla ilgili olarak uyarılması da gerekir. İletiler çeşitli 
şekillerde tekrarlanmadığı takdirde karşıdaki tarafından algılanmayacağı için her 
ileti mutlaka tekrarlanır. Bu tekrarlar ya sözlü olarak ya da görsel, sessel ve diğer 
kanallardan yapılır. “Söz gelişi, birine ‘buraya gel’ diye seslenirken, aynı zamanda 
elle ona ‘gel’ işareti yapmak, sözsüz iletişim davranışı ile sözlü ifadenin tekrarlan-
masından başka bir şey değildir. Özellikle geniş bağlamlı ve sözlü iletişimde kul-
lanılan sözcüklerin asıl anlamlarının dışında anlamlar taşıdığı kültürlerde, sözsüz 
olarak tekrarlanmayan sözlü mesajların algılanması oldukça güç olur.

İçinde bulundukları durum nedeniyle konuşmaya ellerini, mimik ve jestleri-
ni katamayan konuşmacılar isteklerini tam olarak ifade edemediklerini sanırlar. 
Geniş bağlamlı ve güç aralığı çok olan kültürlerde, toplumsal statüsü düşük olan 
bireylerin, hiyerarşi piramidinin yukarısında yer alan bireylerle iletişiminde bu 
yüzden sorunlar çıkar. Statüsü düşük olan birey, saygı belirtisi olarak konuşma 
sırasında, ya kayınpederiyle konuşması ayıp sayılan gelin gibi, mesajlarını yalnız 
sözsüz iletişim davranışları yoluyla aktarmalı ya da sözlü iletişim sırasında “elini 
ayağını kullanmamalı”dır (Kartarı, 2006: 160-161). 

Televizyon haberlerinin sunucu tarafından sözel olarak okunduğunu, iletinin söz-
süz olarak beden dili ve paradille desteklendiğini, hatta bir taraftan sözel olarak oku-
nurken görüntü ve seslerle, bazen de özel efektlerle tekrarlandığını hergün izliyoruz.

Biriyle konuşurken kendi davranışlarımıza dikkat ettiğimizde hiçbir iletinin 
tek bir kez gönderilmediğine tanık oluruz. İletişim sürecindeki tekrarların büyük 
kısmı sözsüz iletişim davranışlarlarıyla sağlanır. Sözlü iletişim davranışlarda yapı-
lan tekrarlar hem konuşma ritmini bozar hem de garip karşılanır.

Sözlü iletişim davranışları bazı durumlarda anlamın tamamını aktarmaya 
yetmeyebilir ya da iletişim bağlamı, anlamın tamamını aktarmaya uygun olma-
yabilir. İletilmek istenen anlamın niteliği, iletişim bağlamı veya bireyin sözcük 
dağarcığının yetersizliği anlamın sözlü davranışlarla iletilmesini olanaksız kıla-
bilir. Bu durumlarda anlamı tamamlamak ya da genişletmek için sözsüz iletişim 
kodlarından yararlanılır. Sözgelimi, hak ettiğini düşündüğünden az para verilen 
birey hem teşekkür ederek parayı alıp hem de “aslında bundan fazlasını hakettim 
ama şu ortamda verileni almaktan başka çarem yok” şeklindeki düşüncesini söz-
süz kodlarla karşıdakine ifade edebilir.

İletişim sürecinin süresini sözlü olarak belirlemek her zaman mümkün olma-
yabilir. Sohbet, görüşme ve toplantılar süresi önceden bildirilmesine karşın plan-
lanandan uzun sürebilir. Böyle durumlarda genellikle sözsüz kodlar kullanılarak 
sürenin dolduğu belirtilir. Kültürden kültüre değişmekle birlikte, genel olarak sa-
ate bakmak, masayı ya da evrakı toplamak, ayağa kalkmak ya da konuğun ayakka-
bılarını hazırlamak gibi davranışlar sürenin dolduğunu ifade eder. 

İletişim sürecinde karşıdakinin sözünü kesmek, söz sırasının karşıdakinde ol-
duğunu bellirtmek ya da onu ses tonunu ve yüksekliğini ayarlamaya davet etmek 
için de kültürler arasında önemli farklılıklar gösteren, sözsüz kodlardan yarar-

Tekrar, bir iletinin ya da aynı 
anlamı taşıyan farklı iletilerin 
alıcıya birden fazla kez 
gönderilmesidir.

Geniş bağlamlı kültürlerde 
sözsüz kodlardan yararlanma 
oranı dar bağlamlı 
kültürlerden yüksektir.

Televizyon haberlerinde hem 
sözlü hem de sözsüz tekrarlar 
yapılır.
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lanılır. Konuşmacıların söz sırasının belirlenmesi konusunda Batı ile Asya kül-
türleri arasında gözlenen farklar çoğu zaman önemli iletişim sorunlarının ortaya 
çıkmasına neden olur.

Sözsüz iletişimin yukarıda açıklanan işlevleri bütün kültürler için geçerlidir. 
Ancak her işlevin yerine getirilmesi için farklı kültürlerde farklı sözsüz kodlardan 
yararlanılır ve farklı sözsüz iletişim biçemleri kullanılır. Sözsüz iletişim davranış-
larının kültürle olan bu ilişkisi nedeniyle kültürlerarası iletişim alanında sözsüz 
iletişim konusu oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

SÖZSÜZ İLETİŞİM VE KÜLTÜR 
Her bireyin iletişim davranışları mensup olduğu grubun, topluluğun kültürü tara-
fından şekillendirilir. İletişim davranışları da diğer kültür bileşenleri gibi topluluk 
üyelerinin çoğunluğunun üzerinde uzlaştığı ve sembolik anlamları bütün üyeler-
ce bilinen davranışlardır. Grup üyeleri, uzlaşma sonucunda belirlenmiş bu dav-
ranışları kendilerinden sonra gelen kuşaklara öğreterek aktarır ve sürekliliklerini 
sağlamış olurlar. Her ne kadar iletişim davranışları kültürel ve toplumsal değişme 
nedeniyle zamanla değişse de yakın kuşaklar arasında anlam aktarımlarının sağ-
lanması hemen her zaman mümkün olur.

Dile bağlı olarak sözlü iletişim davranışları çoğunlukla örgün eğitim yoluyla 
aktarılır ve grup üyeleri tarafından öğrenilir. Sözsüz iletişim davranışları ise tama-
men görerek, izleyerek ve taklit ederek, enformel yollardan öğrenilir.

Bütün insanlar, konuşmadan önce aile içinde sözsüz iletişim davranışlarını 
öğrenirler. Daha sonra, ilk çocukluk çağlarında, yakın çevreden öğrendikleri söz-
süz sembolleri içselleştirir ve gündelik yaşamlarında kullanırlar. Bazı kültürlerde, 
enformel yolla öğrenilmiş sözsüz iletişim davranışları, gündelik yaşamda, örgün 
eğitimde öğrenilen sözlü iletişim davranışlarından baskın rol oynar. 

Sözlü iletilerin tekrarını sağlayan sözsüz kodlar, kişilerarası etkileşimde gün-
delik rutinlerin önemli bir kısmını oluşturur. Bu kodlar kültürden kültüre farklı-
lık gösterir. Selamlaşma bunlardan biridir ve her kültürün selamlaşma davranışı 
diğerlerinden farklıdır. Söz gelişi, iki çocukluk arkadaşının sokakta karşılaşması 
ile iki diplomatın resmî kabulde karşılaşması arasında bağlamsal fark vardır ve bu 
bağlamlarda hangi selamlaşma kuralının uygulanacağı da bellidir.

Bütün insanlar, bu ve benzeri davranış kalıplarını çocukluktan başlayarak öğ-
rendikleri için, içinde bulundukları duruma uygun davranışları seçerken her za-
man düşünmek durumunda değildir. Arkadaşıyla sokakta karşılaşan bir Akdenizli 
ona sarılıp öperken, bir Kuzey Avrupalı elini sıkarak duygularını iletir. Türkler için, 
karşılaştığı arkadaşını, nerede olursa olsun yanaklarından öpmek olumlu bir davra-
nış olarak algılandığı hâlde, güç aralığı ve ortaklaşa davranışçılık boyutlarında Türk 
kültürüne yakın olan Japon kültüründe bireylerin topluma açık yerlerde birbirini 
öpmesi normal karşılanmaz (Samovar ve Porter, 1991: 186). Sevinme, üzülme, kız-
ma ve korkma ve benzeri durumlardaki yüz ifadeleri ile duruş ve bakışlar hemen 
her kültürde diğerlerinden farklıdır. Bu nedenle bir kültürün sadece konuşma dilini 
öğrenmek o kültürün üyeleri ile etkin iletişim kurmak için yeterli olmaz.

Sizce insanlar önce konuşmayı mı yoksa sözsüz kodları mı öğrenir? Neden?

Altyazılı filmlerde bu durum daha açık gözlenir. Sözle söylenenler altyazı ola-
rak verilse de sözsüz iletişim davranışları anladığımız dile çevrilemediği için bazı 
sahneleri anlamak mümkün olmayabilir.

Sözsüz iletişim davranışları 
görerek, izleyerek ve taklit 
ederek öğrenilir.

Her kültürün selamlaşma 
davranışı farklıdır.
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Kültürlerarası iletişim disiplini bu nedenle aktarılmak istenen anlamların 
önemli bir kısmını taşıyan sözsüz kodların kültürlere göre nasıl farklılaştığını an-
lamak ve açıklamaya yönelik araştırmalar yapar.

Sözsüz iletişim davranışlarının kültürden kültüre değişmesi yanında bireysel 
farklılıkların sözsüz iletişimde sözlü iletişimden daha baskın rol oynaması, sözsüz 
iletişim davranışlarının evrensel, genel geçerli bir sınıflandırmaya tabi tutulması-
na izin vermemektedir. Ancak konuya farklı açılardan bakılarak yapılan sınıflan-
dırmalar arasından en çok kabul göreni Michael Argyle tarafından geliştirilenidir 
(Argyle, 1975). Bu sınıflandırmada sözsüz iletişim davranışları;

•	 devinsel	iletişim	ya	da	beden	dili	(kinesics)
•	 mekânsal	iletişim	(proxemics)
•	 yönelim	açısı	(bireyin	başkasına	bakışı)
•	 dış	görünüş
•	 duruş,	oturuş	biçemi
•	 baş	hareketleri
•	 yüz	ifadesi
•	 jestler
•	 bakışlar
•	 paradil	gibi	başlıklar	altında	toplanmıştır.
Bu sınıflamada, Edward T. Hall’ün “sessiz dil” olarak adlandırdığı sözsüz ileti-

şimin temel bileşenlerinden zaman (chronomics) ve dokunma (haptics) dikkate 
alınmamıştır.

Elinizdeki kitapta, Argyle’in sınıflandırması Hall’ün sınıflandırması ile ta-
mamlanarak sadeleştirilmiş ve aşağıdaki şekle getirilmiştir:

•	 zamanla ilgili sözsüz iletişim biçemleri, 
•	 mekânla ilgili sözsüz iletişim biçemleri, 
•	 dış	görünüş,	duruş,	oturuş	biçimi,	baş	hareketleri,	yüz	ifadeleri,	jestler,	ba-

kışları devinsel iletişimle birleştirerek beden diliyle ilgili sözsüz iletişim bi-
çemleri ve 

•	 konuşma	sesinin	niteliği,	türü,	yüksekliği,	konuşma	biçemi,	ritim	ve	vurgu-
lama gibi uyak özelliklerini içeren paradille ilgili sözsüz iletişim biçemleri 
başlıkları altında incelenecektir.

SÖZSÜZ İLETİŞİM BİÇEMLERİNDE FARKLILAŞMA
Her toplumun kültürü, onun tarihi, yaşadığı yer, ekonomik etkinlikler, inancı, si-
yasal yönelimi, yönetim şekli ve daha birçok bileşenin etkisiyle oluşur. Bu nedenle 
de dünya üzerindeki kültürler çeşitli açılardan birbirinde farklıdır. Sözsüz iletişim 
davranışları da ait oldukları kültürlerin oluşum ve değişim süreçlerine bağlı ola-
rak oluşmuş ve değişerek kendine özgü biçem kazanmıştır. Bu kısımda, farklı kül-
türlerde gözlenen sözsüz iletişim biçemlerini önceki kısımda açıklanan sınıflama 
düzeni içinde açıklayacağız.

Zamanla İlgili Sözsüz İletişim Biçemleri
Edward T. Hall, 1959 yılında yayınlanan Sessiz Dil (The Silent Language) adlı ki-
tabında zamanın anlam aktarımında önemli rol oynadığını belirtmektedir (bkz. 
Hall, 1959). Ona göre, zamanı değiştirmek ve ona müdahale etmek mümkün de-
ğildir. Oysa sözlü iletişimde dili bilinçli olarak kullanır ve onu istediğimiz şekle 
sokar, istediğimiz sözlü iletileri hazırlayıp karşıdakine gönderebiliriz. Hall’e göre, 
sözlerin yalan söylediği yerde zaman doğruyu ifade eder.
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Eylemin gerçekleştiği süre olarak tanımlayabileceğimiz zaman, insanlık tarihi 
boyunca tartışılmış ve hâlâ tartışılmakta olan bir kavramdır. Ancak burada zama-
nın felsefi açıdan tartışılmayacaktır. 

İletişim etnografisinde ve kültürlerarası iletişimde zamanın gerçekte ne olduğu 
değil, zamanın insanlar tarafından nasıl algılandığı ve gündelik yaşamın zamanla 
birlikte nasıl sürdürüldüğü üzerinde durulur.

Zaman, sözsüz iletişimin en önemli bileşenlerinden biridir ve insanın kontro-
lü dışında kendi mecrasında akar. Her kültür grubu, zamanı kendi yaklaşımıyla 
yorumlar ve onu kendine özgü biçimde algılar. Bazı kültürlerde zaman kendi akışı 
içinde doğal bir yaşam bileşeni olarak kabul edildiği hâlde bazı kültürlerde zaman 
yaşamın merkezine yerleştirilmiş ve gündelik yaşam tamamen zaman çevresin-
de düzenlenmiştir. Dünyada mevcut diğer kültürler de bu iki uç nokta arasında, 
birbirlerinden farklı zaman algılamalarıyla kendi yerlerini almıştır. Bir kültürde 
zamanın gündelik yaşamdaki yeri, o kültürün üyelerinin gündelik yaşamı gözle-
yerek saptamak mümkündür. Ancak kültürlerarası iletişimciler zaman algısı açı-
sından kültürler arasındaki farklılıkları anlayabilmek için bu saptamayı belirli bir 
sınıflandırmaya olanak verecek biçimde yapmak durumundadır.

Zamanı Algılama Biçemleri
Bu kısımda faklı kültürlerde hâkim olan farklı zaman algılama biçemleri açıkla-
nacaktır. Her kültürün zaman algılama biçemi o kültürün üyelerinin bütün yaşa-
mını ve iletişim davranışlarını şekillendirir.

Zaman dünya üzerindeki kültürler tarafından temelde üç şekilde algılanır.
Bunlar,
•	 döngüsel,
•	 noktasal,
•	 çizgisel	zaman	algılarıdır.
İnsanlığın başlangıç evrelerinden beri en yaygın olan zaman algısı döngüsel 

zaman algısıdır. Döngüsel zaman; dünyanın güneşin, ayın da dünyanın çevresinde 
dönmesinden kaynaklanan gün, ay, mevsimler ve yılın sürekli olarak tekrarlan-
masından kaynaklanan bir algılama biçemidir. Zamanı döngüsel olarak algılayan 
kültürlerin üyeleri, zamanın günlük, aylık, mevsimlik ve yıllık dönemlerden iba-
ret olduğunu ve aynı zamanın kendi dönemi bitince yeniden dönüp geri geldiğini 
varsayarlar. Bu algıya göre, her gün, güneşin doğuşuyla başlar, sonra güneş batar 
ve gece olur, gecenin sonunda gün biter ve güneş yeniden doğar, gün yeniden 
başlar. Böylece günlük zaman döngüsü tamamlanmış olur. Doğan ve batan aynı 
güneş, geçen gece aynı gece ve güneşle birlikte başlayan gün aynı gündür. Günle-
ri, ayları, mevsim ve yılları birbirinden farklı kılan bu süreler içinde gerçekleşen 
olaylardır. Yoksa her gün, ay, mevsim ve yıl diğerinin aynıdır. Bu algıya göre, bir işi 
bugün yapamadıysan yarın yaparsın, bir şey değişmez. Bu yıl gerçekleşmeyen bir 
dilek gelecek yıl gerçekleşebilir. Çünkü şimdi giden yıl yine gelecektir. Bu anlayışa 
göre, sabit miktardaki zaman dönüp durmakta, insanlar ise yaşlanmaktadır.

Bazı kültürlerde döngüsel zaman süreklilik içinde algılanmaz. Asya ve Afrika’da 
yaşayan belirli kültürlerde rastlanan bu zaman algısına göre, zaman, soyut ve sa-
yısal bir büyüklük değil, yıl dönümü ve mevsim şenliklerinde yaşanabilen somut 
bir süreçtir. Antik Anadolu kültürlerinde de rastlanan bu algıya göre, söz gelimi, 
bağ bozumu şenlikleri somut olarak yaşanan zamandır. Gündelik yaşam buna 
benzer belirli zamanlara göre düzenlenir ve yaşanır. Anadolu’nun tarımla geçinen 
yörelerinde, insan yaşamı hasat zamanına göre düzenlenmektedir. Hasat zamanı 
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somut bir kavramdır. Ürünlerin toplanması, satılması, elde edilen gelirle borçla-
rın ödenmesi, düğünlerin yapılıp kışlıkların alınması bu zamanda yapılır. Diğer 
zaman tanımlamaları soyuttur. “Yarın”, “gelecek”, “önce”, “sonra” gibi kavramlar 
içinde somut olarak neyin gerçekleşeceği bilinmeyen kavramlardır ve bu kültürle-
rin üyeleri için anlaşılmazdır. Somut düşünce biçeminin baskın olduğu bu kültür-
lerde zamanla ilgili her şey somut zamanla ilintilendirilerek anlaşılır. Çocuğunun 
doğumunu “çok kar yağdığı yıl” ya da “dayısı askere gittiğinde”, “harman yerinde 
çıkan yangında” diyerek zamanlandıran kadınlar bu zaman algısına sahiptir.

Zamanı nokta olarak algılayan kültürlere göre, zaman metronom hareketiy-
le sembolize edilebilecek bir olgu değil, kavranması ya da sakınılması gereken, 
uygun ve uygun olmayan anların oluşturduğu noktalardan ibaret bir süreksiz di-
zidir. “Anlık yaşamak” denilen yaşam tarzının benimsendiği kültürlerde yaygın 
olarak görülen bu noktasal zaman algısı insanların “geçmişten ders çıkarma” gibi 
bir anlayışları olmaz. Onlara göre, insan yaşamında deneyimin hiçbir anlamı ve 
gerekliliği yoktur. Çünkü her “nokta zaman” o anda yaşanır ve biter. Sonra gelen 
başka bir zamandır ve geçen zamana benzemez. Dolayısıyla gelecekte aynı za-
manla bir daha karşılaşmak, onu bir daha yaşamak mümkün değildir.

Batı kültürlerinde zaman, çoğunlukla çizgisel, başka deyişle, iki ucu açık, geç-
mişten gelip geleceğe giden süreklilik olarak algılanır. Şimdiki zaman, bu sürek-
lilik üzerinde hareket eden, geçmişten gelip geleceğe gitmekte olan bir noktadır. 
Geçmişe bir daha dönmeyecektir. Bu yüzden, Batı kültürlerinin çoğunda, gelecek 
geçmişten daha önemlidir. Zaman, uzunluğuna bağlı olmaksızın, her biri eşit de-
ğere sahip dilimlere ayrılmış bir “sürekli dizi” olarak algılanır. Dolayısıyla bu kül-
türlerin üyeleri, zamanın dilimler hâlinde bölünebileceğini ve bu dilimlerin ayrı 
ayrı kullanılabileceğini ve değerlendirilebileceğini düşünürler. Zaman kazanılır, 
kaybedilir, biriktirilir, paraya tahvil edilebilir. Yani onlara göre, zaman para de-
mektir (Kartarı, 2006: 167-168). Ancak Batılılar zamanın, yaşam mücadelesinde 
kendine özgü bir değere sahip olabileceğini ve her zaman doğrusal olarak akma-
yacağını kolayca göz ardı ederler (Eilers, 1987: 52).

Edward T. Hall, Enformasyon Sistemleri Kuramı’nda, kültürler arasında za-
man algısında farklılaşmayla ilgili olarak iki kavram ortaya koymuştur. Hall’e 
göre, kültürler zamanı ya bütün ya da parçalı olarak algılarlar. Hall’ün kuramında 
zamanı bütün olarak algılayan kültürler polikron, parçalı olarak algılayan kültürler 
ise monokron olarak adlandırılmıştır.

Polikronik kültürlerin üyeleri zamanı dilimlere ayırmaz bütün olarak algılar-
lar. Monokronik kültürlerin üyeleri için zaman en ince ayrıntılarına kadar parça-
lanabilir ve ayrı ayrı değerlendirilebilir.

Zaman algısı, kültürlerin zaman yönelimlerine göre de farklılaşır. Kültürleri, 
zaman yönelimlerine göre, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek yönelimli kültürler 
olarak sınıflandırmak mümkündür.

Ancak bütün kültürler sadece bu üç sınıf altında toplanamaz. Eğer zaman yö-
nelimini doğru bir çizgi olarak canlandırırsak, kültürler geçmişten geleceğe doğru 
giden bu zaman yönelimi çizgisi üzerinde farklı yerlerde bulunurlar. Başka deyişle 
tamamen geçmiş yönelimli ya da tamamen gelecek yönelimli kültür yoktur.

Batı kültürlerinde gelecek yönelimi ağır bastığı hâlde, Doğu kültürleri daha 
çok geçmiş yönelimlidir. Türk kültürü ise geçmiş ve şimdiki zaman yönelimi gös-
termektedir. Daha önce de vurgulandığı gibi, buradaki saptamalar, ilgili kültür-
lerin bütün üyeleri için tek tek geçerli değildir. Bu değerlendirmeler toplulukta 
gözlenen genel eğilimi ifade etmektedir. Kuzey Amerika ve Batı Avrupalı bilim 
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adamları, Protestanlığın etkisi altında kalan kültürlerde, gelecek zaman yöneli-
minin ağır bastığı konusunda birleşmektedirler. Bu kültürlerin üyelerinin dünya 
görüşüne göre, Tanrı, çalışkanlığı, iş yaşamında başarıyı ve alçakgönüllü bir yaşa-
mı ödüllendirecektir (Maletzke, 1996: 55). Latin Amerika, Akdeniz ve Afrika’nın 
birçok kültürlerinin üyeleri şimdiki zaman yönelimlidir. Çin gibi bazı Asya kül-
türlerinin üyeleri ise geçmiş zaman yönelimi gösterirler. Bir taraftan Akdeniz, di-
ğer taraftan da Asya ve Avrupa kültürlerinin ortasında bulunan Türk kültürü ise 
yukarıda belirtildiği gibi, geçmiş ve şimdiki zamana yönelme eğilimi gösterir.

Dünya üzerindeki kültürel çeşitlilik zaman algılamalarını da sayıca artırmakta 
ve zenginleştirmektedir. Yukarıda açıklananların dışında çok sayıda farklı zaman 
algılama biçemleri mevcuttur. Zamanın sıraladıklarımızdan daha farklı algılandı-
ğı kültürler de vardır. Hall, Afrika’da yaşayan Tiv kabilesinin üyeleri için zamanın 
bir kapsüle benzediğini belirtmektedir. “Ziyaret, yemek pişirme ve iş yapma için 
ayrı ayrı zamanlar vardır. Eğer bir kişi bu zamanların birinde bulunuyorsa diğer 
etkinliklerden birini göstermez” (Hall, 1959: 38). 

Hans Peter Duerr de başka bir örnek vermektedir: “Manitoba’nın Berens Nehri 
kıyısında	kurulmuş	Saulteaux	adlı	yerli	köyünde	önemli	olaylar	bir	zaman	cetve-
li üzerinde işaretlenerek düzenlenmez. Bu olaylar, birbirlerine göre önce ya da 
sonra gerçekleşmemiştir. Bu yerlilerin zaman içindeki ‘deliklerden’, zamansızlığa 
gidip geldikleri söylenebilir. Bu devinim sırasında geçen zaman, günlerce de sür-
se hesaba katılmaz ve bu zamanın tekrarlanan olaylar arasındaki süre olduğunu 
söylemek de doğru değildir. Yerliler, her defasında aynı zaman deliğine geliyor ve 
yine ondan uzaklaşıyorlar” (Duerr, 1978: 104).

Özellikle Güneydoğu Asya kültürlerinde, yakın zamanlara kadar “gelecek” ve 
endüstriyel anlamda “gelişme” kavramlarını ifade eden terimler yoktu (Maletzke, 
1996: 56). Bu dillerde “değişme” var olanın yıkılması, bozulması ve yerine başka 
bir şeyin geçmesi anlamını taşımaktaydı. Bu yüzden de bu kültürlerin üyeleri ye-
niliklerden korkuyor ve eski olan her şeyi değerli sayıyordu (Waggel, 1989: 205).

Zamanı Kullanma Biçemleri
Zamanı kullanma biçemi, zamanı algılama biçemi ile doğrudan ilişkilidir. Birey 
zamanı nasıl algılıyorsa gündelik yaşamında da ona uygun biçemde yararlanır. 
Kültürlere özgü zaman kavramı olduğu gibi, insanların zamanı kullanma şekil ve 
tarzları da birbirinden farklıdır.

Zamanı döngüsel olarak algılayan kültürlerin üyeleri için “kaybedilmiş za-
man” sözü anlamsızdır. Onlara göre, zaman şimdi geçerse nasıl olsa dönüp ye-
niden gelecektir. Eğer bir işi bu Perşembe günü yapamazsanız, gelecek Perşembe 
günü yaparsınız. Bu ay olmazsa gelecek ay; bu yıl olmazsa gelecek yıl yapabilirsi-
niz çünkü “zaman bitmez”; yalnız bir döngüyü kaçırmış olursunuz, gelecek dön-
güde yakalarsınız.

Zamanı döngüsel algılayan kültürlerin üyeleri görece daha sakin, daha heye-
cansız ve sabırlı davranırlar, hiçbir işlerinde acele etmezler. Western filmlerinde 
karikatürize edilen, başında şapkasıyla tozlu tren istasyonunda uyuklayan tipik 
Meksikalının, haftada bir geçen treni kaçırdığını fark edince, yerinden kalkmadan 
gözlerini kapayıp başını indirerek uyuklamaya devam etmesi bundandır. Aslında 
bu filmlerde Meksikalının tembelliği, kaybettiği zamanın değerini bilmeyen ca-
hilliği ve vurdumduymazlığı alaya alınmaktadır. Oysa bu davranışın altında yatan 
gerçek farklıdır: Meksikalı trene yetişmek için koşan, kendini zorlayan, kan ter 
içinde kalan Amerikalıların aptallığına gülmektedir için için. Ona göre, “nasıl olsa 
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zaman döngüsü devam edecek ve bir hafta sonra aynı tren aynı zamanda yine ge-
lecektir. Zaman kaçmıyor, yitip gitmiyor. Oturup rahat rahat uyumak varken acele 
etmeye, koşup kendini yormaya gerek var mı?” diye düşünüyor.

Zamanı noktasal olarak algılayan kültürlerin üyeleri gündelik yaşamlarını be-
lirli kültürel uygulamaların yoğunlaştığı zamansal noktalara göre şekillendirirler. 
Bu zaman algısı nedeniyle zamanı kullanma biçemleri farklılaşır. Söz gelişi, bir 
arkadaşıyla akşam buluşmak üzere sözleşen noktasal zaman algısına sahip bir 
birey için buluşma zamanı akşam ezanı ya da kendisinin akşam yemeği yediği 
vakittir. Her iki vaktin de sabit bir zamanı yoktur. Akşam ezanı dünyanın güneş 
çevresinde izlediği yörünge ve yerkürenin ekseni nedeniyle mevsimsel ve sürekli 
olarak değişen saatlerde okunur, akşam yemeği de yine gündüzün uzunluğuna 
bağlı olarak farklı mevsimlerde farklı saatlerde yenir.

Benzer şekilde, noktasal zaman algısına sahip tarım kültürlerinde hasat zama-
nı temel zaman noktasıdır ve gündelik yaşamın şekillenmesinde önemli rol oynar. 
Alacak verecek meseleleri, evlenme, sünnet ve benzer etkinlikler bu zaman nokta-
sına bağlıdır. Ancak her yıl iklim koşullarında oluşan farklılıklar hasat zamanını, 
elde edilen hasadın miktarını, kalitesini ve elde edilen geliri değiştirir. Bu nedenle 
söz verilen, hayal edilen birçok iş yapılamaz ve gelecek hasada bırakılır. Zamanı 
nokta olarak algılayan kültürlerde iletişim davranışları ve dolayısıyla aktarılan an-
lamlar da farklılaşır. Söylenen hiçbir şeyin kesin olmadığı, aktarılan her anlamın 
aslında dilek niteliğinde olduğu bu kültürlerde “bakalım”, “olur inşallah”, “kafanı 
yorma, hallolur” ve benzeri ifadeler çokça kullanılır. Bu davranışlar yabancılarla 
olan ilişkilerde ve özellikle ticarette önemli sorunlar çıkmasına neden olmaktadır. 
Turizm ve otelcilik sektöründe, sürekli olarak farklı kültürlerden insanlarla muha-
tap olunması, noktasal zaman algısının baskın olduğu ülkelerin imajlarına önemli 
zararlar vermektedir.

Zamanı çizgisel olarak algılayan kültürlerde, zaman dilimlere ayrılır ve her 
dilim kendi içinde değerlendirilir. Bu kültürlerde, söz gelimi gün, önce çalışma, 
yemek ve dinlenme ile özel zaman olarak ayrılır. Çalışma zamanı tamamen iş için 
kullanılır ve çalışma sırasında, iş yerinde hiçbir özel etkinliğe zaman harcanmaz. 
Arkadaşlar birbirlerini iş yerinde özel olarak ziyaret etmez. İş arkadaşları arasın-
da, çalışma saatlerinde özel konuların konuşulması hoş karşılanmaz, hatta işten 
çıkarılma nedeni olarak kabul edilir. Çizgisel zaman algısının baskın olduğu kül-
türlerin üyeleri genellikle monokronik iletişim davranışı gösterirler. Yani, belir-
lenmiş her zaman diliminde yalnız bir eylemi tamamlarlar. “Bir zamanda bir iş” 
ilkesi çalışma yaşamının ve gündelik yaşamın temelini oluşturur. Bu nedenle söz 
gelişi, büroda çalışmakta olan bir memurun masasına gidildiğinde, memur yap-
makta olduğu işi bitirmeden başını kaldırıp bakmaz bile.

Tezgâhtar bir müşteri ile konuşurken ikinci birinin sorusuna yanıt vermez. İlk 
çocukluk dönemlerinde öğrenilen bu davranış biçemi nedeniyle yapmakta olduk-
ları işe tam anlamıyla yoğunlaşır ve o iş bitinceye kadar çevrelerinde olup biteni 
algılamazlar.

Polikronik kültürlerin üyeleri ise, aynı zaman diliminde birkaç işle meşgul ola-
bilir ve ne kadar meşgul olurlarsa olsunlar kendilerine yönelen birini yanıtsız bırak-
mazlar. Bir memur, kendisi meşgulken gelen birinin en azından biraz beklemesini 
ister. Tezgâhtar aynı anda birkaç müşteri ile ilgilenir. Aksi hâlde karşılarındakiler 
kendilerinin dikkate alınmadıklarını, hatta “adam yerine konulma”dıklarını dü-
şünebilir. Oysa monokronik kültüre mensup bir turist, onun işlemini yapmakta 
olan ön büro görevlisinin, kendinden sonra gelen birinin sorusuna yanıt verdiğini 
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görünce çok rahatsız olur ve kendine yeterince önem verilmediği kanısına kapılır. 
Başka deyişle iki farklı zaman anlayışı, bireylerin kendilerine saygısızlık edildiğini 
düşündükleri durumları da farklılaştırır.

Stefan Klein’ın Zaman - Yaşamın Hammaddesi: Bir Kullanma Kılavuzu (Çev. Musta-
fa Tüzel, İstanbul, 2011) adlı kitabını okuyabilirsiniz.

Günümüzde, bireylerin zamanı kullanma biçemi büyük ölçüde, üyesi oldukla-
rı toplumun ileri teknolojiden yararlanma ve endüstrileşme dereceleriyle ilgilidir. 
Bir toplum ne kadar endüstrileşmiş ise iletişim davranışlarında, zamanla ilgili ola-
rak o kadar tutumlu ve rasyonel düşünme eğilimi gösterir.

Endüstriyel yaşam, bireylerden dakiklik ve verilen sürelere uyma açısından 
güvenirlik talep eder. Buna ek olarak, ileri teknoloji her zaman geleceğe yönelik 
çabaları birlikte getirir. Dolayısıyla ileri teknolojiden yararlanan, endüstrileşmiş 
bir toplumun üyeleri, geleceğe hazırlıklı olmalı, zamanı planlamalı, belirli süreç-
lerin tamamlanmasını beklemeli, zamanı tutumlu kullanmalı, gelecekte daha çok 
kazanç elde etmek için yatırım yapmalı, elindeki olanakları yeniden ve geleceğe 
uygun olarak düzenlemelidir.

Bu nedenle endüstrileşme çabası içinde olan ve “gelişmekte olan ülkeler” adı ve-
rilen ülkelerdeki insanların, zaman yönelimlerini yukarıda sıralanan koşullara uy-
gun olarak değiştirmek zorunda kalacakları düşünülebilir. Endüstrinin gelişmesi 
ve modernleşme, yalnız geleceğe daha belirgin bir yönelim anlamına gelmez, aynı 
zamanda “saat zamanı”nın tanınması ve toplumsal ilişkilerin bu zaman kalıbına 
uygun olarak yeniden düzenlenmesi anlamını taşır. Fabrikalar, okullar, iş yerleri 
ve modern ordular sadece “saat-zamanı”na uygun olarak işlevlerini yerine geti-
rebilirler. Ülkemizde zaman yöneliminin yukarıda belirttiği yönde değiştirilme-
si, öncelikle ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı kentlerde gözlenmektedir. Buna 
karşın, kırsal kesimde insanlar hâlâ zaman kavramını geleneksel anlayışa uygun 
olarak algılamakta ve zamanı yaşam koşullarının gerektirdiği biçemde kullanmak-
tadır. Zamanın kullanımı alanında kültürler arasındaki farklılaşmayı saptamanın 
en kolay yollarından biri, belirlenen kültürlerin üyelerinin “dakiklik” konusundaki 
davranışlarını gözlemek ve bu kavramdan ne anladıklarını öğrenmektir.

Batı kültürlerinde, saatin icat edilmesi, teknoloji ve sanayinin gelişmesinden 
beri dakiklik bir erdem olarak kabul edilmektedir. Bir bireyin, önceden kararlaştı-
rılan bir buluşmaya, üzerinde anlaşmaya varılan zamanda gelip gelmediği, dakiklik 
konusunda bir fikir verebilir. Ancak burada “üzerinde anlaşmaya varılan zaman” 
ifadesinin açılması gerekmektedir. Çünkü bazı kültürlerde, “yarın görüşelim” sözü 
yeterliyken, bazı kültürler için bu ifade tamamen belirsizdir. Söz gelişi, Alman kül-
türünde en çok beş dakikalık bir gecikme hoşgörü ile karşılandığı hâlde, Türk kül-
türünde bu tolerans yarım saate kadar çıkabilir (Kartarı, 2006: 171).

Mekânla İlgili Sözsüz İletişim Biçemleri
Mekân iletişim sürecinin bağlamını oluşturan önemli bileşenlerden biridir. İle-
tişim sürecinde, gazeteciliğin “beş N bir K” olarak adlandırılan “ne, nerede, ne 
zaman, nasıl, niçin ve kiminle?” sorularının ikinci sırasında “nerede” sorusu bu-
lunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi, iletişim sürecinin gerçekleştiği mekân, 
aktarılan anlam bakımından birinci derecede önem taşımaktadır. İletişimin ger-
çekleştiği yer için mekân yerine “uzam” teriminin kullanılması doğru değildir. 
Uzam, bir nesnenin uzayda kapladığı yer anlamına gelmektedir. Oysa burada 
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kastedilen, iletişim sürecinin bağlamını oluşturan, ilgili bütün nesne ve canlıların 
bulunduğu ve onların ilişkilerini sınırlayan, içine alan uzay parçasıdır. Bu nedenle 
eski bir terim olarak görünse de genellikle insan eli değmiş, içinde iletişim süreç-
lerinin gerçekleştiği uzay parçalarına mekân diyeceğiz.

Bu kısımda, mekân iki başlık altında incelenecektir. Önce, iletişim açısından 
önemli olan, mekânın algılanma biçemleri üzerinde duracak, sonra da mekânın 
kullanım biçemlerini tartışacağız.

Mekânı Algılama Biçemleri
Her birey mekânı kültürüne bağlı olarak diğer kütlürlerin mensuplarından farklı 
algılar. Birey, yalnız kendi kültürünün öğrettiği bakış açısının doğru olabileceği 
fikrindedir. Eğer kültürlerarası iletişim sürecinde, kendisininkine uymayan bir 
mekân kavramı ile karşılaşırsa, bunu anlamakta zorluk çeker ya da hiç anlamaz. 
Bu nedenle mekân kavramıyla ilgili olarak, birbirinden farklı algılama biçemleri-
nin olduğunu bilmek kültürlerarası iletişim açısından büyük önem taşımaktadır. 

Mekân bazı toplumlarda fiziksel boyutlarına ve konumuna göre değerlendi-
rilir. Mekânın genişliği, yüksekliği, boyu ve eni ile hangi yöne baktığı, bitişik ya 
da yakın olduğu diğer mekânlara göre durumu mekânın o kültürdeki “değeri” 
hakkında fikir verir. Bu kültürlerde, anlamın oluşmasında iletişim sürecinin ger-
çekleştiği mekân ile tarafların mekân içindeki konumları çok büyük önem taşır.

Söz gelimi, Anadolu kültüründe, bireylerden birinin makam odasında gerçek-
leşen bir etkileşimde mekân, sembolik olarak o bireyin toplumsal ve ekonomik 
statüsünü temsil eder. Bu mekânda bulunan başka biri, karşısındaki kişinin bir 
yönetici, toplumda görece yüksek bir konuma sahip, ekonomik ve siyasal açıdan 
güçlü, kamuda ve bazı özel alanlarda sözü daha çok geçen, konusuna görece daha 
hâkim bir insan olarak değerlendirir. Böyle bir iletişim durumunda birey, ma-
kam sahibinin sözlerini, onun yukarıda sıralanan niteliklerini de dikkate alarak 
yorumlar ve anlamlandırır. Sonuçta aynı kişi ile “çınar altı kahvehanesinde çay 
içerken sohbet eder gibi” konuşmaz. Sözlü ve sözsüz iletişim davranışlarını, ile-
tişim durumuna uygun şekilde seçerek ve karşıdakinin süreç içindeki tutumunu 
gözden kaçırmadan, onuna çatışmaya girmekten sakınarak etkileşimde bulunur. 
Burada iletişim sürecinde anlamların oluşmasında en önemli etkenin mekân ol-
duğu görülmektedir.

Ayşe Öncü ve Petra Weyland’ın (Ed). Mekan, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni 
Kimlikler (Çev. Leyla Şimşek, Nilgün Uygun, İstanbul, 2005) adlı kitabını okuyabilirsiniz.

Japon Kültürü gibi bazı Doğu kültürlerinde mekânın kendisinden ve iletişim 
bağlamına dâhil olan nesnelerin kapladığı hacimlerden çok, bu nesneler arasında-
ki mesafeler anlamlıdır. Bu kültürlerde, iletişim bağlamındaki nesneler arasında 
kalan uzay parçaları ya da mekânlar kendi başlarına anlamlı olduğu gibi, iletişim 
sürecinde yer alan sözlü ve sözsüz iletişim davranışlarının da anlamlandırılmasını 
sağlarlar.

Japon Kültüründe “ma” kavramı, sözlü iletişimde susma, duraklama, konuş-
maya ara vermeyle ilgiliyken, sözsüz iletişimde, iletişim bağlamına dâhil olan nes-
neler ile insanlar arasındaki mesafeyi, aralığı ifade eder (Hall, 1969: 75). Türkçede 
“araya mesafe koyma” ya da “mesafeli davranma” gibi deyimlerde ifadesini bulan 
bu kavram, mekânın iletişim sürecindeki rolü ile ilgilidir.

Bazı kültürlerde mekân 
iletişim sürecinde başat rol 
oynar ve anlamın oluşmasına 
katkıda bulunur.

Japon kültüründe nesne ve 
insanlar arasındaki mesafeler 
anlamlıdır.
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Bireylerin kendilerini çevreleyen uzay parçasını algılama biçemleri de kültürden 
kültüre değişir. Her insanın, kimsenin girmesine izin vermediği, bedeninin çevre-
sinde görünmez sınırlarla belirlediği bir kişisel mekânı ya da kişisel alanı vardır. 
Eğer bir başkası bu mekâna izinsiz olarak girerse saygısız, ölçüsüz ya da saldırgan 
biri olarak değerlendirilir. Biyologlar, hayvanların da bu tür egemenlik bölgelerine 
sahip olduklarını belirtmektedirler. Ancak hayvanların kontrol ettikleri bölgelerin 
genişliği hayvanın türüne bağlı olduğu hâlde, insanların kişisel mekânları kültür-
leri tarafından belirlenir ve her kültürde kişisel mekânın boyutları farklıdır. Bazı 
kültürlerde kişisel mekân o kadar küçüktür ki, üyelerin çoğu bir kişisel mekân kav-
ramından habersizdir. Bazı kültürlerde ise kişisel mekân o derecede geniştir ki aynı 
ailenin üyeleri bile birbirine fiziksel olarak yaklaşmaktan sakınır. Kişisel mekân 
algıları farklı bireylerin toplu taşıma araçlarındaki davranışları birbirinden çok 
farklıdır: Biri kimseye dokunmamak için elinden gelen çabayı gösterirken, diğeri 
başkalarına yaslanıp yolculuk etmekten hiç rahatsız olmayabilir.

İngiltere’de “bir insanın evi onun kalesidir. Özel araziler, bireylerin, kamu 
emlaki ise toplumun mekânı olarak kabul edilir. Amerikalı, kapıyı gizlilik ya da 
yaklaşılabilirliğin göstergesi sayar: Eğer ev veya büronun kapısı açıksa, içerideki 
insanla her zaman konuşulabilir demektir. Buna karşın kapalı kapı, içeride belirli 
bir grubun, bir toplantının, özel görüşmenin olduğunun, içerideki kişilerin yap-
tıkları iş üzerinde yoğunlaştıklarının ya da uyuduklarının, dolayısıyla da rahatsız 
edilmek istemediklerinin işareti sayılır” (Hall, 1969: 139).

Almanlarda da “bireysel gizlilik” ya da “kişisel dokunulmazlık” büyük önem 
taşır. Hall’e göre, Almanlar sahip oldukları mekânı egolarının devamı olarak algı-
larlar. Alman, kişisel alanını korumak için her türlü çabayı gösterir. Hall Alman-
ların mekânı nasıl algıladıklarını şöyle açılıyor:

“(2. Dünya Savaşı’nda) Bir esir kampında, her kulübede dört asker barınıyordu; bu 
askerler, eline malzeme geçirir geçirmez, kendi mekânlarını diğerlerinden ayırmaya 
çalıştılar. Almanlar, evlerinin balkon ve bahçelerini de başkalarının kendilerini gör-
meyeceği şekilde düzenlerler. Almanya’da çok sayıda, ses geçirmeyen ve gizliliği koru-
yan çift kapı bulunur. Alman bürolarında genel kural olarak kapılar kapalıdır. Bu du-
rum, içerdekilerin rahatsız edilmemesi gerektiği mesajını verir. Açık kapılar Almanlar 
için düzensizlik ve savsaklamanın göstergesi olarak algılanır” (Hall, 1969: 134).

Batı kültürlerinde genellikle mekânın iletişim sürecindeki rolü oldukça azdır. 
Mekân, etkileşimin gerçekleştiği uzay parçası olarak anlamın yaratılması üzerinde 
göreceli olarak az etki gösterir. Yukarıda verilen makam odasıyla ilgili örnek Batı 
kültürlerinde geçerli değildir. Bu kültürlerde makam odası belirli bir görevi yerine 
getirmek için gerekli olan bir mekândır ve o makamı işgal eden bireyin kişiliği 
ile bağlantısı yoktur. Makam odasına giren biri için önemli olan kendi duygu ve 
düşüncelerini, yani iletişim içeriğini en doğru biçimde karşı tarafa aktarmaktır. 
Bu yüzden de makam odası, mekân olarak anlam aktarımı üzerinde Türk kültü-
ründeki kadar etkili olmaz.

Makam odalarının büyüklüğü ve içindeki eşyaların görkemi de her kültürün 
mekân algısına göre şekillenir. Mekânın fiziksel niteliklerinin önemli olduğu Orta 
Doğu, Asya, Doğu Avrupa, Rus ve Akdeniz kültürlerinde hem büyüklük hem de 
içindeki eşyalar Batı kültürlerinin makam odalarından çok görkemlidir. Bazı kül-
türlerde bu görkem o kadar abartılıdır ki, mekânın yalnız iletişimin gerçekleştiği 
uzay parçası olarak algılandığı kültürlerin üyelerine gülünç gelir.

“Araya mesafe koyma” deyimi 
mekânın iletişimle ilişkisini 
gösterir.

Kişisel alan kültürden kültüre 
değişir.

Açık büro kapısı Amerikalılarda 
iletişime açıklık, Almanlarda 
ise düzensizlik anlamı taşır.

Makam odaları Doğu 
kültürlerinde görkemli, 
Batı kültürlerinde sade ve 
işlevseldir.



Kültürlerarası İletişim142

Batı kültürlerinde mekân, yalnız iletişim sürecinin gerçekleştiği bir uzay par-
çası olarak algılanır ve anlamı yaratan temel öge iletişim içeriğidir. Bu kültürlerde 
makam odaları fiziksel olarak daha sade ve işlevsel eşyalarla döşeli, göreceli olarak 
küçük mekânlardır. Bu sade odalarda çalışan makam sahipleri, Orta Doğulular, 
Doğu Avrupalılar, Asyalı ve Akdenizlilerin gözünde saygın olmayan, politik ve 
ekonomik açıdan güçsüz kişiler olarak değerlendirilir ve onlara değer verilmez, 
yukarıdan bakılır.

Bazı kültürlerde ise mekân kavramı yoktur. Söz gelimi Benjamin Lee Whorf, 
Hopi yerlilerinin düşünce dünyasında soyut mekân kavramının olmadığını belirt-
mektedir. Türkçede “gök kubbe” denilince neyin kastedildiği anlaşılır. Aslında söz-
cük anlamı mavi olan “gök” gibi “gök kubbe” de soyut bir kavramdır. Yani dünya-
nın üzerini örten somut mavi bir kubbe yoktur. Gökyüzü kavramı atmosferin bize 
görünen yüzüdür ve soyut bir yüzeyi ifade eder. İşte bizim kolayca anladığımız bu 
kavramları Hopilerin kavraması mümkün değildir. Hopiler için nesneleri içinde ba-
rındıran soyut bir mekân yoktur. Hopiler basit de olsa taştan evlerde yaşarlar. Ancak 
dillerinde üç boyutlu mekânları ifade eden sözcükler bulunmaz. Onlar için “oda”, 
“salon” ve benzeri sözcükler anlamsızdır. Mekân nesne olarak algılanmaz ve içlerin-
deki nesnelerin birbirlerine göre konumlarıyla tanımlanabilir. Oda, içinde bulunan 
eşyaların ve duvarların birbirleriyle ilişkileriyle ortaya çıkar. Kapıdan girince soldaki 
duvarın yanında yerde duran masa ile masanın arkasındaki sandalyeler, karşı du-
vara dayalı dolap ve tavana asılı lamba nesneldir. Hopiler bunları sıralayınca “oda” 
kavramına gerek duymamaktadır. Onlara göre, tavan, duvar, kapı, pencere, döşeme 
vb. nesnel olarak mevcuttur ve oda diye bir şey yoktur (Whorf, 1963: 92).

Modern ülkelerden birinde yaşayan bir birey, tanımadığı büyük bir kentte oto-
mobil kullanırken yolunu, cadde ve sokak tabelalarına, büyük ve farklı binalara, 
meydanlara, anıtlara bakarak bulur. Eskimo için de, rüzgârın yönü ve getirdiği 
kokular, kar ve buzun durumuyla ilgili algılamalar, yüzlerce kilometre uzakta-
ki hedef için yön gösterici rol oynamaktadır. Bu nedenle Eskimoların dilinde, 
rüzgârın ondan fazla adı vardır. Eskimolar zamanla mekânı da bir ve aynı olarak 
kabul etmekte, mekânı, görüntü değil, ses ve diğer duyular yoluyla algılamakta-
dırlar (Hall, 1969: 79).

Mekânı Kullanma Biçemleri
Farklı kültürlere mensup bireylerin mekânı kullanma biçemleri, o bireylerin kül-
türlerinde mekânın nasıl algılandığı ile doğrudan ilişkilidir. Farklı kültürlerden 
bireylerin mekânı nasıl kullandıkları, o bireylerin üyesi oldukları kültürlerin 
mekân kavramını nasıl algıladığı ile yakından ilişkilidir. Bu kısımda, mekânı kul-
lanma biçemlerini mekân yönelimleri, mekân hâkimiyeti, kişilerarası mesafe ve 
mekân düzenleme başlıkları altında ele alacağız.

Mekân Yönelimi Biçemleri
İnsanların mekânla ilgili algıları onların mekânla ilgili davranışlarını şekillen-
dirir. Mekânın iletişim sürecinde önemli yer tuttuğu kültürlerde hangi boyutta 
olursa olsun, ona özel bir değer verilir. Söz gelimi, Anadolu kültüründe “ocağın 
tüttüğü yer” olarak bilinen “ev” ya da insanın “yuva”sı çok önemli, hatta kutsaldır. 
Bu nedenle çok değer verilen askerlik hizmetinin yapıldığı yerlere “asker ocağı” 
denir. Aynı şekilde herkes doğup büyüdüğü köyü, kasabayı, kenti diğerlerinden 
daha değerli görür ve aynı yerde doğup büyümüş olanları da kendine daha yakın 
hisseder.

Mekân kavramı olmayan 
kültürlerde nesne ve 
insanların birbirine göre 
konumları anlam taşır.

Anadolu’da mekâna özel önem 
verilir, birçok mekân kutsaldır.
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Böylece “memleket” ve “hemşeri” kavramları ortaya çıkmıştır. Memleketten 
uzak olmayı ifade eden “gurbet” kavramı da ancak bu tür kültürlerde mevcuttur. 
Söz gelimi Eskimo ve birçok Batı kültüründe “gurbet” kavramı ve bu kavramı kar-
şılayacak sözcük yoktur. Buzullar üzerinde yaşayan Eskimolar için “memleket” 
denilebilecek mekânın sınırlarını çizmek için herhangi bir nesnel ve belirleyici 
nokta yoktur. Eskimo’nun doğduğu, yaşadığı ya da sonradan göçtüğü yer arasında 
herhangi bir fark olmadığı için zihninde memleket kavramı, dilinde de bu kavra-
mı karşılayacak sözcük bulunmaz. Batılı ise mekânı sadece herhangi bir eylemin 
gerçekleştiği uzay parçası olarak algılar. Yaşamını nerede sürdürüyorsa orayı be-
nimser, sahiplenir ve memleketi olarak kabul eder. Buna benzer şekilde “yurt” ve 
“vatan” kavramları da mekânla ilişkili kavramlardır ve kültüre göre farklı değerler 
alırlar.

Bali’de insanların günlük yaşamlarında, mekân ve mekânsal yönelimlerin rolü 
çok büyüktür. Söz gelişi, dağ kutsallığı, göl tehlikeyi ve kötü ruhları, tepeler ise te-
mizliği temsil eder. Balililer, uyurken başlarının dağ, ayaklarının ise deniz tarafına 
gelmesine özen gösterirler. Bali evleri bu yönelime uygun olarak kurulmuştur. Ev-
lerin oturma ve yatak odaları kara, mutfak ise göl ya da deniz yönüne bakar. Köy 
mezarlıkları da deniz ya da göl tarafındadır (Barnouw, 1979: 107).

Mekân Hâkimiyeti Biçemleri
Hâkimiyet mekânına sahip olma gereksinmesi yalnız bireyler için değil, insan 
grupları için de geçerlidir. Her kültürde, bir arada bulunan ve etkileşimde bulu-
nan gruplara karşı davranış kalıpları geliştirilmiştir. Kuzey Amerika’da birbiriyle 
konuşan iki üç kişinin çevresinde, başkalarının giremeyeceği, konuşmaların işiti-
lebileceği bölgeyi çevreleyen görünmez sınırlar vardır. Gruplar, kendilerini, çev-
relerindeki bu sınırlar aracılığı ile toplumun kalan kısmından soyutlamış olurlar. 
Grup sınırlarını aşanlar hoş karşılanmaz. Bu görünmez sınırlar, gizliliğin koruma 
duvarları işlevini yerine getirir.

Güç aralığının büyük olduğu kültürlerde toplumsal statü yükseldikçe hâkim 
olunan mekânın hacmi büyür, donanımı zenginleşir. Bu bölümün başında açık-
landığı gibi mekân statü sembolü olarak anlam aktarır. Mekânın büyüklüğü ve 
içinin döşemesi yanında bulunduğu konum da büyük önem taşır. Söz gelimi, bir 
kentin merkezî ve saygın bir semtinde, pahalı bir iş merkezinde bulunan sade dö-
şenmiş küçük bir büro, sembolik olarak, kentin kenar mahallesinde, tamirhane ve 
hurda depolarının bulunduğu bir iş merkezindeki çok büyük ve pahalı eşyalarla 
döşenmiş bir bürodan daha değerli olarak algılanır.

Mekânın sembolik anlamı nedeniyle hemen bütün kültürlerde iş yerlerinde 
hiyerarşideki dereceye bağlı olmak üzere bürolar farklılaşır. Bazı kültürlerde bü-
ronun büyüklüğü ve döşemesi önem kazanırken bazı kültürlerde, hiyerarşik dere-
ce ile büronun konumu arasında ilişki vardır. Söz gelimi, derece yükseldikçe bina 
içinde daha yüksek katlarda büroya sahip olunur. Bu nedenle otel işletmecileri 
tesislerinin en üst katlarını en saygın müşterilerine ayırır.

Bazı kültürlerde mekâna verilen değer nedeniyle mülkiyet sahibi olmaya büyük 
önem verilir. Özellikle güç aralığının büyük olduğu kültürlerde mekân hâkimiyeti 
sağlamanın yollarından biri de mekân satın alarak ya da işgal ederek ona sahip ol-
maktır. “Yurt edinmek” deyiminde ifadesini bulan bu anlayış gecekondulaşmanın 
temelinde yatan nedenlerden biridir.

Mekânın değerli olduğu 
kültürlerde memleket, 
hemşerilik önemlidir.

Güç aralığının büyük olduğu 
kültürlerde mekânın fiziksel 
nitelikleri önem kazanır.
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Kişilerarası Mesafe Biçemleri
Kültürler arasında mekânı algılamada ortaya çıkan farklılıklar, gündelik yaşam-
daki etkileşimde bireyler arasındaki fiziki mesafenin belirlenmesinde etkin rol 
oynamaktadır. Mekânsal algılamadaki farklılaşma yalnız kültürlerarası alanda 
değil aynı kültürde cinsler arasında da gözlenmektedir. Leathers’a göre, erkekler 
mekânı kullanırken kadınlardan daha baskın olduklarını ifade edecek biçimde, 
onlardan daha geniş kişisel mekân talep ederler, kendi mekânlarını saldırılardan 
daha aktif şekilde korurlar, kişisel dokunulmazlıklarını koruma açısından daha 
duyarlıdırlar ve genellikle, eşlerinden daha çok onların önünde yürürler (Leaders 
1986: 236). 

Hall, “The Silent Language” (Sessiz Dil) ve “The Hidden Differences” (Gizli 
Farklar) adlı kitaplarında kültürler arasında mekân kavramındaki farklılıkları gös-
teren örnekler vermektedir. Hall’e göre, Kuzey Amerika kültürlerinde, her bir sosyal 
durum için karakteristik olan birçok “mesafe bölgeleri” vardır (Hall, 1969: 113). 

•	 Gizli	mesafe,
•	 kişisel	mesafe,
•	 sosyal	mesafe,
•	 kamusal	mesafe.
Gizli mesafe, cinsiyetle ilgili olanlar da dâhil her türlü dokunmayı içeren etkile-

şim bölgesini kapsar. Kişisel mesafenin sınırlandırdığı alanda da dokunma olanağı 
vardır ancak bu dokunmalar herhangi “gizli” (intim) anlam taşımaz. Sosyal mesa-
fe, bireysel nitelik taşımayan, söz gelişi, iş ilişkileri çerçevesinde başka bireylerin 
girebildikleri etkileşim alanını belirleyen mesafeyi ifade eder. Kamusal mesafe ise 
toplumsal yaşamda diğer bireylerle karşılaşılan bölgeyi belirler.

Hall’e göre, Latin Amerika kültürlerinde, etkileşimde bireyler arasındaki mesafe, 
Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa kültürlerindeki kişisel, hatta cinsiyet ilişkilerinin 
gerçekleştiği gizli mesafe kadardır. Bu nedenle bir Latin Amerikalı ile bir Kanadalı 
etkileşimde bulunurken, Latin Amerikalı muhatabına yaklaştıkça, o geri çekilmeğe 
çalışacak ve aralarındaki mekânsal davranış farklılıkları yüzünden, yanlış anlamalar 
ortaya çıkacaktır. Farklı mekân kavramları, mekân aracılığıyla gönderilen mesajla-
rın yorumunda da farklılaşmayı beraberinde getireceğinden, kültürlerarası iletişim-
de yanlış anlamaların ortaya çıkması doğal kabul edilmektedir. Kuzey Amerikalılar, 
Latin Amerikalıların kendileri için normal olmayan bu davranışlarından korunmak 
için genellikle görüşmelerini bir masa etrafında, Latin Amerikalının karşısında otu-
rarak sürdürmeyi yeğlemektedirler. Böylece aralarında kendi ölçülerine uygun “sos-
yal mesafe” bulunmaktadır. Ancak  Latin Amerikalılar, bu mesafeden etkileşimde 
bulunamayacaklarından, oturdukları koltuk ya da sandalyeleri çekerek ya da masa 
üzerinde olabildiğince öne eğilerek yer değiştirmekte ve bu mesafeyi kendi ölçülerine 
indirmeğe çalışmaktadırlar ((Kartarı, 2006: 176).

Asya kültürlerinde ve belirli durumlarda Batı Avrupa kültürlerinde kişisel 
mekân ve mekânsal mesafeler bireyin üyesi bulunduğu toplumsal sınıf ve kesime 
bağlı olarak değişir. Toplumun yüksek kesimlerinden olan bireyler, kendilerinden 
daha aşağıdaki toplumsal sınıflara mensup bireylerle aralarına daha büyük me-
safe koyarlar. Asya kültürlerinde, öğretmenle öğrenci arasındaki mesafe, Kuzey 
Amerika’dakinden daha büyüktür. Asya kültürlerinde öğretmen, saygı duyulması 
gereken bir statüye sahiptir. İş yaşamında astlarla üstler arasındaki mesafe, Batı 
kültürlerinde olduğundan çok büyüktür (Kartarı, 1996).

Asya kültürlerinde kişisel 
mekânın boyutları ile 
toplumsal sınıf arasında 
doğrudan ilişki vardır.
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Bireyler arasındaki mesafelerde görülen farklılaşma, farklı kültürlerden insan-
ların birlikte oturma biçemlerinde de gözlenebilir. Bu farklılık, hem bireylerin bir 
arada otururken birbirleri ile olan mesafelerinde hem de oturma düzenlerinde 
belirginleşir. Bir odada görüşme yapan Kuzey Amerikalılar aralarında bir metre-
den çok mesafe bırakarak, karşı karşıya otururlar. Bununla birlikte, bireyler ara-
sındaki mesafe, oturulan odanın büyüklüğüne de bağlıdır. Oda büyükçe, Kuzey 
Amerikalı bireyler aralarındaki mesafeyi koruyarak, kendilerine göre daha uygun 
bir görüşme ortamı sağlarlar. Japonya’da ise her durum için, özellikle resmî top-
lantılar ve çok sayıda insanın katıldığı yemeklerde, belirli oturma düzenleri vardır. 
Bu düzenlerde, bireylerin toplumsal statüleri ile sahip oldukları ekonomik ve top-
lumsal güç belirleyici rol oynar. Öncelikle en yüksek statüye sahip olanlara, sonra 
da onu izleyenlere yer gösterilir. Bu yönüyle Japon ve Türk kültürleri arasında 
benzerlik dikkati çekmektedir. Türk kültüründe de belirli oturma düzenleri var-
dır. Toplumun hemen her kesiminde “yaş”, statüyü belirleyen önemli ölçütlerden 
biridir. Toplumsal statüyü belirleyen diğer ölçütler; rütbe, görev ve ekonomik ve 
siyasal güçtür. Ancak büyük ölçüde bireysel niteliklere bağlı olarak elde edilen bu 
statüler, geleneksel toplantılarda her zaman yaşlılardan sonra gelir.

Akdeniz kültürlerinde de mekân farklı biçemde algılanır. Bu kültürlerin üyele-
ri, birbirlerine Kuzey Avrupalılar, Kuzey Amerikalılar ve İngilizlerden daha yakın 
dururlar. Otobüs, tren ve otomobille yolculuk yapan, kahvelerde ve hatta evle-
rinde oturan Akdenizliler, yukarıda belirtilen diğer kültürlerin üyelerine bakarak 
“birbirlerine sokulmuş” durumda bulunur. Ancak bu kültürlerde de toplumun üst 
tabakalarında bireyler arasındaki mesafenin geniş halk kesimindekinden daha 
çok olduğu gözlenir.

Mekân Düzenleme Biçemleri
Mekânın düzenlenmesi, görüntü formlarından, meydanların düzenlenmesine, bina 
inşaatından kentsel yerleşmelere kadar oldukça geniş bir alanı kapsar. Farklı kültür-
lerde mekânın düzenlenmesi ile ilgili birbirine benzemeyen fikirler, yargılar, model-
ler ve biçimler vardır. Söz gelişi, Kuzey Amerikan kentlerinde birbirlerini dik kesen 
caddelerin oluşturduğu kentsel örgü, bu kültürün üyelerinin kolayca yönlerini bul-
malarını sağlar. Bu nedenle ülkemizi ziyaret eden Amerikalılar, kaldıkları yere dön-
mek için yollarını bulmakta zorluk çektiklerini belirtmektedirler. Amerikalılar ile 
Avrupalılar arasında da mekânı düzenleme açısından farklılıklar vardır. Amerikan 
evlerinde mutfak ve salon bir aradadır. Buna karşılık, Avrupalılar, mutfak ve otur-
ma odasını birbirinden ayırır, kendilerine “sükûn” bulacakları bir mekân oluşturur, 
hane halkından olmayanlarla birlikte oturabilecekleri kısmı ayrıca düzenlerler. Bu 
nedenle Avrupalıların eşyaları sınırlı işlevleri yerine getirecek şekilde yapılmıştır. 
Bir mekânda kullanılmak üzere yapılan eşya, diğer mekâna uymaz. 

Türk kültüründe de mekân belirli bölümlere ayrılarak kullanılır. Türkiye’de, 
Amerikalı ve Batı Avrupalılardan farklı olarak, konuklar için ayrılan mekâna özel 
önem verilir. Konuk odaları, apartman dairelerinin salon bölümleri, birçok ailede 
konuk olmadığı zamanlar kapalı tutulan, kullanılmayan mekânlardır. En gösteriş-
li, en pahalı ve aile için en değerli olan eşyalar konuk odalarında bulunur. Bu eşya-
lar da değer sırasına göre yerleştirilir. Toplumun birçok kesiminde televizyon hâlâ 
değerini koruduğu için salonun “baş köşesi”nde durur. Türk kültüründe mekân 
belirli bölümlere ayrılır ve en değerli olan yer, en yüksek statüye sahip olana ve-
rilir. Bir odada kapıya yakınlaştıkça, mekânın değeri düşer. Baş köşe her zaman 
kapıdan en uzak ve odanın her tarafını görebilecek kısımdır.

Türk kültüründe yaş ve sosyal 
statü mekânı kullanmada rol 
oynar.

Türk kültüründe yaş ve sosyal 
statü mekânı kullanmada rol 
oynar.

Amerikan evlerinde salon 
ve mutfak bir arada, Avrupa 
evlerinde ayrıdır.
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Modern araç ve cihazların ilk kullanıldığı yıllardaki değerleri yavaş yavaş dü-
şer. 60’lı yıllarda konuk odalarına yerleştirilen buzdolapları artık işlevleri çerçeve-
sinde değerlendirildikleri için mutfağa taşınmıştır. Radyo cihazlarının yerini mü-
zik setleri, en önemli yeri ise televizyon almıştır. Bilgisayarlar da şimdilik birçok 
evde değer verilen mekânlarda yer almaktadır. 

Kentsel Türk kültüründe olduğu gibi, Batı kültürlerinde de mekânsal ayrımlar 
ve sınırlar vurgulanırken, söz gelişi Japonlarda nesnelerin arasında kalan mekâna 
dikkat edilmektedir. Kentsel Türk kültüründe, mobilyalar duvarlara yanaştırıla-
rak, ortada serbest hareket edilebilecek bir alan bırakılmaya çalışılır. Farklı etkin-
liklerin gerçekleştiği mekânlar arasında sabit duvarlar vardır. Geleneksel Japon 
evlerinde ise duvarlar her zaman yarı sabittir. Odaların ortaları da kullanılır ve 
mekânların çoğu, birden çok amaç için kullanılır. Bu açıdan bakıldığında, Türk 
gecekondu kültürü ile geleneksel Japon mekân düzenleme anlayışları arasında ya-
kın benzerlik olduğu görülmektedir.

Japon bahçıvanları devinduyumsal mekân deneyimleriyle görsel algılama ara-
sındaki ilişkiyi çok iyi bilirler. Arazinin sınırlı olması ve sıkışık biçimde yaşamala-
rı, Japonlara dar mekânda en iyi sonucu almayı öğretmiştir. Dolayısıyla Japonlar 
görünür dar mekânda devinduyumsal katılımı artırma konusunda yaratıcıdırlar. 
Başka deyişle Japon bahçeleri yalnız gözle algılanmamalı, bunun yerine onları ge-
zenler dokunma duyusunu da kullanmalıdır.

Beden Diliyle İlgili Sözsüz İletişim Biçemleri
Beden diliyle ilgili sözsüz iletişim biçemlerini Dış Görünüş Biçemleri ve Devinim 
Biçemleri başlıkları altında ikiye ayırarak inceleyeceğiz.

Dış Görünüş Biçemleri
Her kültürde, giyim, saç şekli, sakal ve bıyık, başörtüsü, başlık, şapka, sarık ya da 
takke, yüzük, bilezik, kolye ve gerdanlık gibi takılar çeşitli mesajlar taşırlar. Koyu 
renk takım elbiseli, kravatlı ve ayakkabıları boyalı orta yaşlı bir erkeğin dış görü-
nüşü onun mesleği hakkında ipuçları verir. Yan yana duran aynı yaşlarda iki genç 
kızdan, kollarında birden çok bilezik ve parmakları kınalı olanın nişanlı ya da 
yeni evli olması olasılığı çok yüksektir. Bazı altkültürlerde faklı olsa da eğer alyans 
sağ elindeyse henüz nişanlı, sol elindeyse evlenmiş olduğu da düşünülebilir. Du-
rakta bekleyen iki sakallı erkeğin dış görünüşlerine bakarak, başında takke olanla, 
yuvarlak numaralı gözlük takan ve elinde pipo olanın farklı dünya görüşlerine 
sahip oldukları söylenebilir.

Doktor ve hemşireler genellikle beyaz önlük giyerler. Doğum, sünnet, nişan, 
düğün ve ölüm gibi yaşamın her dönüm noktasıyla ilgili tören ve toplantılarda 
özel giysiler giyilir (Örnek, 1977). İş görüşmesine giderken, yeni bir işe başlarken, 
biriyle tanışmaya giderken, bir yeri ya da kişiyi ilk kez ziyaret ederken, özet olarak, 
önem verilen bir etkileşim söz konusu olduğunda, bireyler, toplumun o durumlar 
için uygun gördüğü dış görüntüyü yansıtmaya çaba harcarlar.

İnsanlık tarihi kadar eski olan süslenme ve dış görünüşü toplumsal beğeni öl-
çülerine uygun hâle getirme çabaları, günümüzde moda ve kozmetik sektörünün 
gelişmesini sağlayan ana nedendir. Geleneksel güzellik ölçülerinin geçerliliğini 
koruduğu Anadolu’nun çeşitli köşelerinde, insanların süslenme için kullandığı 
altın diş, hızma, yüz dövmeleri ve çeşitli başlık ve başörtüleri, kentlerde yaşayan 
bazı kesimlerde aynı anlamla algılanmamaktadır. Gaziantep ya da Hatay’da bir 
gencin görünen bir dişini altın kaplatması, onun nişanlandığını belirten bir mesaj 

Devinduyumsal, “devinim ve 
dokunma yoluyla” demektir.

Bireyin dış görünüşünden 
onun hakkında birçok anlam 
çıkarılabilir.
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taşımasına karşın, bu mesaj Trabzon’da algılanmaz, Kars’ta ise altın diş, ekonomik 
gücün göstergesi olarak algılanır.

Güç aralığı büyük olan ortaklaşa davranışçı kültürlerde, bireylerin ait oldukla-
rı toplumsal kesim, meslek grubu ve statülerine uygun biçimde ve tekdüze giyin-
mesi eğilimi gözlenir. Resmî kurum ve kuruluşlarda yöneticilerin üzerinde en çok 
durdukları konulardan biri “kılık-kıyafet”tir. Kılık-kıyafet güç aralığı büyük olan 
kültürlerde disiplinin ve muhataba duyulan saygının göstergesidir. Türkiye’de ya-
kın zamana kadar ortaöğretimde, hemen bütün öğrencilerin okul yönetimi tara-
fından belirlenen bir örnek giysileri giymesi istenirdi. İngiltere’de de aynı derece-
deki okullarda bir örnek giysiler giyilmesi zorunludur. Ancak Kuzey Amerika ve 
Batı ve Kuzey Avrupa okullarında böyle bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte, 
bireysel farklılıkların vurgulandığı kültürlerde, iş yerlerinde bu farklılığı yansıta-
cak giysi ya da renkler kullanılmaktadır.

Devinim Biçemleri
Beden hareketlerinin (devinimlerinin) çeşitli mesajlar ilettiği herkes tarafından bi-
linir. Blaise Pascal iki yüz yıl önce, “bizim doğamız devinimlerden oluşmuştur, geri 
kalan ise ölümdür” demiştir. Kinesics (devimsel iletişim) adı verilen disiplin beden 
hareketlerini ve bu hareketlerin kodlarını incelemektedir. Devimsel iletişim, bireyin 
hangi kültüre mensup olduğuna bakılmaksızın iki temel kabule dayanır: 

•	 Bütün	devinimler	bireyin	psikolojik	ya	da	fiziksel	durumuna	ilişkin	enfor-
masyon içerir; 

•	 Hareketlerin	anlamını	okuma	yeteneği	evrenseldir.
Bir el işareti, omuz silkme ve benzeri hareketler belirli amaçlarla yapılır. Bu 

hareketleri algılayan bireyler, onların arkasında yatan nedenlerin farkında olmaz 
ancak her hareket, kaynağın içsel durumuyla ilgili enformasyon taşır. Her insan 
algıladığı insan devinimlerinden anlam çıkarır. Ancak çıkardığı anlamların ak-
tarılmak istenen anlam olup olmadığını bilemez. Bu da sözsüz iletişimin yanlış 
anlamalara açık olmasının sonucudur (Kartarı, 2006: 183-184).

Anlam Güçlendiren ve Düzenleyen Devinim Biçemleri
Devinimsel iletişimin önemli işlevlerinden biri sözlü iletişimle aktarılmak istenen 
anlamı güçlendirmektir. Bunun için, süreç ya aynı anlamı taşıyan sözsüz kodlarla 
desteklenir, başka deyişle tekrar edilir ya da aynı anlamın aktarılmasını güçlendi-
recek kodlardan yararlanılır. Anlam aktarımını destekleyici devinimlerle karşıda-
kine karşı tutum ortaya konulur. Böylece, bireyler iletilerinin ve kendilerinin nasıl 
algılandığını anlayarak süreci yönetebilirler. Bireyler etkileşim sırasında, istemli 
ya da istem dışı olarak, karşılarındaki kişiyle ilgili tutumlarını devinimleri ile yan-
sıtırlar. Onu bir dost mu, rakip mi, arkadaş mı olarak algıladıkları hareketlerinden 
anlaşılır. Bedensel devinimler aynı zamanda duyguların yoğunluğunu da belirtir-
ler. Samovar ve Porter, hareket ile duygusal durum arasındaki ilişki konusunda, 
her ana güdünün özel bir davranış kalıbı ile ilintili olduğunu belirtmektedir. Ya-
zarlara göre, bu davranışlar herkes için temel davranışlardır. İnsanlar yaşlandıkça 
ve kültürleme sürecinden geçtikçe, duygularının dışarıdan anlaşılmasını kontrol 
altına almayı öğrenirler. Ancak beden, her zaman ne hissettiğini dışarıya vurmak 
ister. Diğer hareketler ise bireyler konuşurken ya da diğerlerini dinlerken gözlenir 
(Samovar ve Porter, 1991: 190).
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Bireyin sözlü olarak verdiği mesajı sözsüz olarak güçlendirmek ya da tamam-
lamak amacıyla yapılan hareketlere betimleç denir. 

Sözlü iletişimde iletişim akışını denetlemeye ve katılanlar arasındaki ilişkiyi 
düzenlemeye yardım eden sözsüz davranışlara düzenleç denir. 

Düzenleçler, etkileşim sürecine katılan bireylerin konuşmalarını sürdürme, 
daha yüksek ya da alçak sesle konuşma, sırasını başkasına verme gibi davranışla-
rını düzenler; katılanların dikkatini birbirleri üzerinde yoğunlaştırmalarını ya da 
süreci izlediklerini karşı tarafa göstermelerini sağlarlar. Düzenleçler de betimleç-
ler gibi sözlü iletişimle bağlantılıdır. Aradaki fark, betimleçlerin sözlü iletişimin 
içeriği ile düzenleçlerin ise enformasyon akışı ile ilişkin olmalarıdır.

Anlam Aktaran Devinim Biçemleri
Bazı hareketler/devinimler ise görünür mesajlar iletirler. Bir kişiyi çağırma, yön 
gösterme ya da selamlama amacıyla elle verilen mesajlar buna örnektir. Sözlü ile-
tilerin yerini tamamen alan devinimler de vardır. Belirtke denilen bu simgeler, tek 
başlarına belirli bir anlamı aktaran iletilerdir (Mutlu, 1995: 59).

Belirtkeler yalnız söz ya da söz gruplarının yerini tutmakla kalmaz, aynı za-
manda, bilinçli olarak en çok kullandığımız devinimlerdir. Niederer, belirtkelerin, 
normal sözel enformasyon alışverişinin, gürültü, konuşmanın yasaklanması ya 
da uygun olmaması, etkileşenler arasında büyük mesafe bulunması ya da sağırlık 
gibi organik yetersizlikler söz konusu olduğunda kullanıldığını belirtmektedir. Bu 
durumlarda, anlaşma, uluslararası denizcilik işaretleri veya dilsizlerin kullandığı 
işaret dili gibi, kısmen ya da tamamen belirtkeler aracılığıyla gerçekleşmektedir 
(Niederer, 1976: 207).

http://www.listemiste.com/basinizi-belaya-sokabilecek-10-el-hareketi.html adre-
sinden bilgiye ulaşabilirsiniz.

Belirtkelerin sözlü iletişimle birlikte kullanıldığı durumların başında, selamlaş-
ma ve vedalaşma gibi gelmektedir. Belirtkelerin bu çalışmanın konusu açısından 
en önemli özellikleri ise temellerinde kültürel deneyimlerin yatmasıdır. Bir bireyin 
yararlandığı belirtkeleri anlayabilmek için ya onunla aynı kültürü paylaşmak ya da 
o bireyin kültüründeki sözsüz iletişim dilini bilmek gerekir. Çünkü her kültürde 
belirli anlamları iletmek için, beden hareketlerinin belli yönlerinden yararlanılır. 

Duruş ve Oturuş Biçemleri
İnsanların duruş ve oturuş alışkanlıkları kültür tarafından şekillendirilir. İnsan be-
deninin yaklaşık bin değişik duruş gösterebileceği belirtilmektedir. Her duruşun 
anlamı kültürden kültüre değişir ve birbirine benzer duruş biçemleri farklı kültür-
lerde farklı anlamlar taşıyabilir. Uzak Doğu kültürlerinde, bir bireyin karşısında 
hafifçe eğilmenin, selamdan çok daha başka bir anlam taşır. Eğilme, Türk kül-
türünde de olduğu gibi, karşıdakinin toplumsal statüsünün tanındığını gösteren 
bir belirtkedir. İlk bakışta, söz konusu kültürlere yabancı olanların bu belirtkeyi 
tanıma ve değerlendirmesinin kolay olacağı sanılırsa da durum göründüğü kadar 
basit değildir. Her belirtke, farklı bağlamlarda farklı şekilde uygulanabilmektedir 
ve bu uygulamaların arkasında yatan kültürel nedenleri tanımak gerekmektedir. 
Uzak Doğu kültürlerinde birbirleriyle karşılaşan bireylerin ellerini birleştirip ha-
fifçe öne eğilerek birbirlerinin statüsünü tanıdıklarını bilmek, bu belirtkeyi kul-
lanmak için yeterli değildir.

Betimleç, konuşmaya eşlik 
eden ve çoğunlukla belli 
sözcükleri vurgulayan ya da 
söylenen şeyi betimleyen 
sözsüz davranıştır.

Düzenleç, iletişim 
akışını denetlemeye ve 
katılanlar arasındaki ilişkiyi 
düzenlemeye yardım eden 
sözsüz davranışlardır.

Belirtke, kişilerarası iletişimde, 
sözcükleri veya deyimleri 
dolaysızca dile getiren, kolayca 
sözlü anlatımlara çevrilebilen 
sözsüz davranışlardır.
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Her belirtke farklı bağlam ve kültürde farklı anlam taşır.

Hangi koşullarda, göreceli olarak hangi statüye sahip bireyler önünde ve ne za-
man ne kadar eğileceğini bilmek ve içinde bulunulan ortamı değerlendirebilmek 
de gereklidir. Bu kültürlerde, statüsü daha aşağıda olan birey önce eğilmeye başlar 
ve onun eğilme oranı, statüsü yüksek olandan fazla olmalıdır. Ancak eğilmenin ne 
kadar süreceğini statüsü yüksek olan birey belirler. Eğer etkileşenler aynı statüye 
sahipse, aynı zaman ve şekilde eğilir ve eğilmeye aynı zamanda son verirler. Eğil-
miş olarak kalma süresi bağlamla ilişkilidir.

Oturma biçemleri kültürden kültüre değişmekte ve her oturma biçemi farklı 
anlamlar taşımaktadır. Doğu ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da göz-
lenen “çömelme” biçemi, Meksika’da da kullanılır. Sandalye ve koltuk gibi, özel 
olarak oturmak için üretilmiş eşyalar üzerinde oturma biçemleri de kültürden 
kültüre değişir. Söz gelişi, Türk kültüründe, kendinden büyük veya statüsü yüksek 
birinin yanında sandalyede oturan bir birey bacak-bacak-üstüne atmaz, bedenini 
dik durumda tutar, dizleri birbirine bitişiktir ve ellerini kucağında birleştirir. Ara-
larındaki güç aralığı büyük olan bireylerin bir arada bulundukları durumlarda, 
güç sıralamasında yukarıda bulunan bireyler, aşağıda bulunan bireylerden daha 
rahat bir pozisyonda otururlar. Diğerleri ise oturuş biçemleri ile karşıdakine onun 
gücünü tanıdıklarını belli ederler.

Anadolu’da bazı köylerde sandalye ve koltuklar yerine, genellikle yerde otu-
rulur. Burada da oturuş biçemleri kültürel nitelik taşır ve her biçemin ilettiği bir 
mesaj vardır. Bağdaş kurmak, bir dizini katlayıp, diğer ayağının üstüne oturmak, 
ayaklarının ikisini de uzatmak ya da birini altına alıp, diğerini uzatmak gibi birbi-
rinden farklı oturuş biçemleri vardır.

 Bağdaş kurmak, rahat oturuş biçemlerinden biridir ve eşit statüdeki bireylerin 
bir arada bulundukları durumlarda kullanılan oturuş biçemidir. Eğer, yüksek sta-
tüde birinin yanında bulunuyorsa o kişi bağdaş kurduğunda, diğerinin bir dizini 
kıvırıp diğer ayağını altına alması beklenir. Daha yüksek statüde birinin yanında 
ayaklarını uzatarak, hele ayaklarını birbirinin üzerine atarak oturmak, geleneksel 
kesimde iyi karşılanmaz. Demek ki bir arada oturan bireyler arasındaki statü fark-
larını, o bireylerin oturuş biçemlerine bakarak, başka deyişle oturuş biçemlerinin 
taşıdığı mesajı okuyarak kestirmek olasıdır.

Yüz İfadesi Biçemleri
Bireylerin iç dünyasında olup bitenleri dış dünyaya bildiren önemli sözsüz ileti-
şim yollarından biri yüz ifadeleridir. Bir birey, gönderdiği mesajın, alıcı üzerin-
deki etkilerini onun yüz ifadelerinden okuyarak anlayabilir. Yüz ifadeleri genel-
likle istem dışı mesajlar olarak değerlendirilmektedir. Sevinç, üzüntü, heyecan ve 
korku gibi duygular, kültürler arasında farklılıklar olsa bile, evrensel olarak yüz 
ifadelerinde okunabilen duygulardır. Bazı kültürlerde duyguların dışa vurulma-
sını engellemeye yönelik stratejiler geliştirilmiştir. Söz gelişi, eril nitelik taşıyan 
kültürlerde, erkeklerin ağlaması veya üzüntülerini belli etmesi hoş karşılanmaz 
ve erkek çocuklar küçük yaştan başlayarak bu konuda eğitilir. Dişil kültürlerde 
ise genellikle, duyguların dışa vurulması önemli insan niteliklerinden biri sayılır 
ve erkeklerin de ağlaması, belirli sınırlar içinde hoş karşılanır. Batı kültürlerinde, 
özellikle toplumun üst katmanlarında, bireylerin duygularını açığa vurması hoş 
karşılanmaz. Türk kültüründe İngilizler için “soğuk” önyargısının oluşmasında 

Güç aralığı büyük kültürlerde 
amirin yanında derli toplu 
oturulur.
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bu kültürel niteliğin büyük rolü vardır. Bir tarafta, duygularını kolayca ve açık 
olarak ortaya koymakta herhangi bir sakınca görmeyen Türkler, diğer tarafta ise 
duygularını saklamayı ve dışa vurmamayı erdem sayan İngilizler varsa, etkileşim-
de yanlış anlamaların ortaya çıkması doğal sayılmalıdır. Duygularını maskeleme 
eğilimi Batı kültürlerinde Akdeniz kültürlerine bakarak yüksek görünse de Japon 
kültüründekinden daha azdır. Çünkü Japon kültüründe daha yoğun ve şiddetli 
duyguları bile saklama stratejileri geliştirilmiştir. Bu nedenle Japonlarla iletişim 
kuran diğer kültürlerin üyeleri, onların herhangi bir konudaki duygularını anla-
makta güçlük çekmekte ve sözlü mesajlarla diğer sözsüz davranışlara dayanarak 
yorum yapmak durumunda kalmaktadır. Bu nedenle Japon kültürü gibi, yüz ifa-
delerinden anlam çıkarmanın zor olduğu kültürlerle iletişim kurmak isteyenlerin, 
Japonların belirtke, betimleç ve düzenleçlerini iyi tanıması gerekir.

Yüz ifadelerinin istemli olanları da sözsüz iletişimin yukarıda belirtilen işlev-
leri çerçevesinde kullanılır. Etkileşen, bir şeyi beğenmediğini, acı çektiğini ya da 
şaşkınlığını yüz ifadesi ile belirtebilir. Ancak istemli yüz ifadeleri, istemsiz olan-
lardan farklı olarak, birey tarafından belirlenen ifadelerdir. Başka deyişle, istemli 
yüz ifadeleri ile iletilen mesajlar, bireyin gerçek iç dünyasını yansıtmayabilir. Bu 
durumda, yüz ifadelerinin gerçek anlamları taşıyıp taşımadığı konusunda kuşku 
doğar. Rol yapma veya yüzüne maske geçirme olarak bilinen, gerçek duygu ve dü-
şünceler yerine, karşı tarafa amaçlı mesajlar göndermesi eylemi, yüz ifadeleri ile 
verilen mesajların başka yolla doğrulanması çabalarını da birlikte getirir.

Bakış Biçemleri
İnsanın dış dünyayı doğrudan algılamasına yarayan organlarından en önemlisi 
gözdür. Gözün tek işlevi çevreyi algılamak değil, aynı zamanda, bireyin dış dünya-
ya mesajlar göndermesini sağlamaktır. Her kültürde bireyler, gözleri ve bakışları 
yardımıyla etkileşim sürecine katılan diğer bireylere anlamlar aktarırlar. Edebi-
yatta ve şiirde, gözlerin sözsüz iletişimle aktardığı anlamların yorumu büyük yer 
tutar. Gözler ve bakışlarla ilgili olarak evrensel iletişim kalıpları bulunmakla bir-
likte, kültürden kültüre değişen davranışlar da vardır. Göz teması, bakışlar, göz 
hareketleri ve göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesini de kapsayacak şekilde, göz-
lerle gönderilen mesajları inceleyen disipline “oculestic” adı verilmektedir. Göz 
teması kültürlerarası iletişimde önemli sayılan davranışlar arasında yer alır. 

Bakışlar, sadece bireyin duygularını aktarmakla kalmaz, aynı zamanda, ile-
tişim sürecinde düzenleç ve kimlik sembolü işlevi görür. Nazar inancının yay-
gın olduğu kültürlerde, bakışların iyi ya da kötü güç taşıdığına ve kötü nazarın, 
karşıdaki insanın malına ve canına, istemsiz olsa da zarar verebildiğine inanılır. 
Türk kültüründe nazar inancı oldukça yaygındır ve özellikle, mavi gözlü insan-
ların nazarının güçlü olduğu varsayılır. Nazara engel olmak için de muska, mavi 
boncuk, deniz kabuklarından yapılmış takılar, at nalı ve benzeri bazı nesnelerden 
yararlanılır. Bu nesneler, onları kullanan bireylerin inançları, dolayısıyla da olası 
davranış kalıpları hakkında enformasyon verirler.

Dik dik bakmak, bakış yoluyla karşıdakini tehdit etmek anlamı taşır. Karşı-
dakinin gözlerinin içine bakmak bazı kültürlerde tehdit olarak algılanmaktadır. 
Oysa Batı ve Kuzey Avrupa ile Kuzey Amerika kültürlerinde iletişim sürecine ka-
tılan bireyler, konuşmacıyı dinlediklerini göstermek için onun gözlerine bakarlar. 
Güç aralığının çok olduğu Doğu kültürlerinde, bir bireyin gözüne doğrudan ba-
kabilmek için ya aile üyelerinden biri olmak ya da bakılan bireyden daha yüksek 
toplumsal statüye sahip olmak gerekir. Aynı kültürden farklı cinsler arasındaki 

Dişil kültürlerin üyeleri 
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bakışlarda da farklılaşma söz konusudur. Kadın kadına ya da erkek erkeğe etkile-
şimlerde gözlenen bakışlar, karşı cinsler arasındaki etkileşimlerde farklı anlamlar 
taşıyabilir.

Güç aralığı büyük olan kültürlerde, bakış kaçırma, yere bakma gibi davranışlar 
saygı belirtkesi olarak da kullanılmaktadır. Bu davranış Batı kültürlerinde de al-
çakgönüllülük, nezaket ve karşıdakinin statüsünü tanıma anlamları taşımaktadır.

Leathers, Kuzey Amerika kültürlerinde gözlerin iletişim sürecinde altı işlevini 
saptamıştır (Leathers, 1986: 42). Ona göre, gözler;

•	 bireyin	dikkatini,	ilgisini	ve	uyanık	olduğunu	gösterir,
•	 tutum	değişikliği	ve	algılamayı	etkiler,
•	 etkileşimi	düzenler,
•	 duyguları	iletir,
•	 güç	ve	statü	ilişkisini	tanımlar	
•	 etkileşilen	bireyler	hakkında	edinilen	izlenimlerin	yönetiminde	esas	rol	

oynar. 
Bununla birlikte, aynı göz hareketleri ya da bakışlar, farklı kültürlerde farklı 

anlamlar taşırlar. Söz gelişi, Kuzey Amerikan kültürlerinde, etkileşenin iletişim 
sürecini izlediğini belirtmek için karşısındakinin gözlerine bakmasına karşın, Ja-
pon kültüründe, hiyerarşik sıraya bağlı olarak, astlar üstlerini dinlerken onların 
gözlerine değil, kravatlarına ya da gözlerinden daha aşağıda bir noktaya bakarlar. 
Bu bakışlar geleneksel Türk kültüründe daha da aşağı iner. Bakışlar, aradaki güç 
aralığıyla ilişkin olarak yere kadar inebilir. Arap kültüründe ise iletişime katılan-
lar, statülerinden bağımsız olarak birbirlerinin gözlerinin içine bakarlar ve böyle-
ce, sözlerinin doğru olduğunu sözsüz olarak belirtmeye çalışırlar.

Dokunma Biçemleri
Her kültürde çocukluk döneminden itibaren dokunmanın kuralları öğretilir. Bi-
reyin kime, nasıl ve hangi ortamlarda dokunabileceği nesilden nesle aktarılır. Böy-
lece dokunma gereksinmesinin yerini bir taraftan diğer algılama yolları alırken, 
bir taraftan da dokunma davranışı kurallara bağlanmış olur. İlk gençlik yıllarında, 
kültürümüz dokunma yolu ile nasıl iletişim kuracağımızı öğretir. Hemen herkesle 
tokalaşabileceğimizi; herkesle aynı yoğunlukta olmamakla birlikte, belirli kişilere 
sarılabileceğimizi; karşıdakinin bedeninin dokunabileceğimiz bölgelerini bilerek, 
diğer kişilerle samimi olmayı ve kültürün belirlediği bedendeki seksüel bölgelerin 
farkında olarak duygusal ilişki kurmayı öğreniriz.

Dokunmanın anlamını etkileyen çeşitli etmenler vardır. Dokunmanın gerçek-
leştiği durum ve ortam önemlidir. Söz gelişi, bir yakınını yitiren bireye başsağlığı 
dilerken omzuna dokunmakla, soru sormak için yoldan geçen birinin omzuna 
dokunmak arasında fark vardır. Bireyin üyesi olduğu kültürün nitelikleri de onun 
dokunuşlarını yorumlamada gerekli bilgileri verir. Kişisel mesafenin büyük oldu-
ğu kültürlerde, bireyler dokunuldukları zaman rahatsız olurlar. Kişilerarası ilişki-
ler dokunma davranışları açısından büyük önem taşır.

Dokunmanın süresi de anlamlıdır. Tokalaşma sırasında ellerin birbiri ile temas 
süresi, tokalaşan bireyler arasındaki ilişkiye koşut olarak uzayabilir ve dokunma 
süresi kültüre bağlıdır. Bazı kültürlerde tokalaşma, birkaç saniye sürerken, bazı 
kültürlerde, eller tokalaşmadan sonra, etkileşim bitinceye kadar bırakılmaz. Bazı 
kültürlerde, yalnız birer el tokalaşma eylemine katılırken, bazı kültürlerde tokala-
şan bireyler iki elleriyle karşıdakinin ellerini tutarlar. Dokunmada, etkileşenlerin 
hangi derecede aktif ya da pasif oldukları da anlamlıdır. Dokunulan bireyin, buna 

Kişisel mesafenin büyük 
olduğu kültürlerde, bireyler 
dokunuldukları zaman 
rahatsız olurlar.
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uygun şekilde ve aynı derecede istekle karşılık vermesi beklenir. Eğer bu yoğun-
luk hissedilmiyor, üstelik çekingen tavır sergileniyorsa, dokunanla araya mesafe 
konuyor demektir. Dokunan birey bu davranış karşısında, kendi yaklaşımını ye-
niden değerlendirir ve davranışını değiştirir. Etkileşenlerin karşılarındaki bireyin 
bedeninde hangi bölgeye dokundukları da önemlidir. Söz gelişi baş, yüz, kol, sırt 
ve el Türkiye’de günlük yaşamda en çok dokunulan bölgelerdir. Ancak kimin, ki-
min neresine dokunabileceği de kültür tarafından belirlenir ve bireyler tarafından 
öğrenilir. Bir öğrenci, öğretmeninin sırtına dokunamaz ya da “sırtını sıvazlaya-
maz”. Bir ilkokul öğretmeni, dünya görüşleri arasındaki farklılıklar göz önüne 
alınmazsa, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün öğrencilerinin başına ve yüzü-
ne dokunabilir. Tayland kültüründe ise bir bireyin başına dokunmak, ona saldırı 
olarak algılanmaktadır. Ancak burada betimlenen dokunma biçemleri, kentleşme 
ve sosyokültürel değişmeye koşut olarak değişmektedir. Ayrıca cinsler arasındaki 
dokunmalarda da bireylerin dünya görüşlerine uygun kurallar uygulanmaktadır. 
Bazı kesimlerde, kadınlar aileden, hatta eş ve çocuklarından başka hiçbir erkeğe, 
erkekler de aynı durumdaki kadınlara dokunmamaktadır.

Türk kültüründe dokunmanın iletişim açısından oldukça önemli olduğu söylene-
bilir. Kişisel ve bireylerarası mesafenin oldukça küçük olduğu Türk kültürünün üye-
leri her fırsatta, kültürün belirlediği tarzda birbirlerine dokunma eğilimi gösterirler.

Paradille İlgili Sözsüz İletişim Biçemleri
Paradil “konuşmanın sessel (ama sözsüz) boyutu; bir şeyin söylenme tarzı; sözsüz 
ama sessel davranış; sesin söylenen söz dışındaki özellikleri” olarak tanımlanır 
(Mutlu, 1995: 278). İletişim sürecinde sözlü mesajlar sadece sözlük anlamıyla al-
gılanmaz. Mesajın anlamını belirleyen etkenler arasında, onun hangi ses tonuyla 
nasıl söylendiği de büyük önem taşır.

Sözlü iletiye asıl anlam veren onun tonlamasıdır. Bir sözlü ileti, farklı ses ve 
vurgularla iletilirse farklı anlamlar taşır. Paradil; sesin yüksekliği, temposu, tonu, 
tınısı ve söyleniş biçemini içeren ses niteliklerini; gülme, ağlama ve benzeri duy-
guların sessel ifadesini sağlayan ses niteleyicilerini ve sözlü iletişim sırasında ko-
nuşmacının kullandığı “eee”, “ııı” gibi seslerle, yukarıda değinilen “susma”ları içe-
ren ses bölücülerini kapsar.

Türk kültüründe, ne söylendiği değil, nasıl söylendiği önemlidir. Sözlü mesaj-
ların kimden, hangi bağlamda geldiği ve hangi sessel nitelikler taşıdığı, o mesajın 
hem algılanması hem de yorumlanmasında rol oynar. “Kimden” sorusuna yanıt 
vermek için, etkileşenlerin kültürlerine bağlı olmak kaydıyla, kaynağın toplumsal 
statüsü ve etkileşenler arasındaki hiyerarşik ilişkinin bilinmesi gerekir. İletişim 
sürecinin gerçekleştiği ortam ve süreci etkileyen faktörler bağlamı oluşturur. Me-
sajın sessel nitelikleri, yani; gereğinden yüksek ya da alçak sesle söylenmiş olması, 
mesaj içindeki vurgulamalar, duygu belirten sesler ve kullanılan bölücüler, onun 
yorumlanmasında hesaba katılır.

İletişime katılan bireylerin kullandıkları paradil unsurlarından yararlanılarak 
duygusal durumları, toplumsal statüleri, ekonomik durumları, cinsleri, yaşları, 
eğitim düzeyleri, etnik ve bölgesel kökenleri hakkında bilgi edinilebilir. Kültür, 
sözsüz iletişimin bütün diğer yönleri gibi, paradili de etkiler. Yalnızca kullanılan 
ses tonları dikkate alınsa bile, kültürler arasında ne kadar fark olduğu gözlenebilir. 
Akdeniz kültürlerinin üyeleri, Kuzey Avrupalılardan daha yüksek sesle konuşur-
lar. Çok sayıda yabancının yaşadığı Alman kentlerinde, özellikle tren garlarında 
bir araya toplanıp yüksek sesle konuşanlar ya İtalyan ya İspanyol ya da Türklerdir. 

Paradil konuşmanın sessel 
ama sözsüz boyutudur.
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Araplar ise Akdenizlilerden daha yüksek sesle konuşur. Bu kültürde, yüksek sesle 
konuşmak kendine güveni, doğruluğu ve gücü gösterir. Alçak sesle konuşmak ise 
zayıflığı ve hatta ahlakla ilgili gizliliği ifade eder. Taylandlılar ve Filipinliler ise he-
men hemen fısıltıya benzer biçimde alçak sesle konuşurlar. Bu kültürlerde, alçak 
ve yumuşak sesle konuşmak, yetişkin olmanın ve iyi eğitim almanın göstergesi 
olarak değerlendirilir. Yumuşak ve alçak sesle konuşan kültürlerin üyeleri, yüksek 
sesle konuşan bireylerle karşılaştıklarında, onların bir şeye kızdığını sanmaktadır.

Güç aralığının büyük olduğu kültürlerde, hiyerarşik sıra ile paradil arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. Bu durum Türk kültüründe de gözlenir. Türk kültüründe, 
sözlü mesajın tonu, kaynağın toplumsal statüsü ve gücüyle ilişkilidir. Etkileşenler 
arasında en yüksek statüye sahip olan en yüksek sesle konuşur. Ailede babadan, 
okulda öğretmenden, iş yerinde ise amirden daha alçak ve yumuşak sesle konuşu-
lur. Bu nedenle gruplar içinde, her zaman en yüksek sesle konuşan dinlenir. Bu-
nun sonucunda da sözlerinin dinlenmesini isteyen daha yüksek sesle konuşmak 
zorunda kalır.

Güç aralığının az olduğu Kuzey Avrupa kültürlerinde ise etkileşenler arasında 
ses tonu açısından pek fark yoktur. Genel eğilim yüksek sesle konuşmamaktır. 
Ancak bu kültürlerde, eğitim düzeyi arttıkça ve toplumsal statü yükseldikçe, daha 
alçak sesle konuşma eğilimi artar. Bu kültürlerde, alçak sesle konuşanlar dinlenir. 
Onun söylediklerini işitmek için, diğerleri susmak zorunda kalırlar. Bunun sonu-
cunda da Kuzey Avrupalıların bir arada bulundukları yerlerde yalnız bir kişinin 
sesi duyulduğu hâlde, Akdenizlilerin grup hâlinde bulundukları yerlerde herkes 
birden yüksek sesle konuşuyormuş gibi gürültü olur.

Sizce ses tonu ve yüksekliği hangi kültürlerde sözlerin içeriğinden daha çok anlam taşır?

Sözlü mesajların anlamlarını tamamlayan veya değiştiren sessel ögelerin ya-
nında, tek başlarına anlam taşıyan ancak dille ilgisi olmayan sesler de vardır. Türk 
kültüründe çok kullanılan dille dişleri birbirine dokundurarak çıkarılan “cık” sesi 
bunlardan biridir. Başı yukarıya doğru kaldırılarak “cık” yapmak “hayır” anlamı-
na gelmektedir. Birkaç kez peş peşe “cık-cık-cık” yapmak ise “bak sen şu işe, olur 
mu canım” anlamına gelir.

Susma, sözlü iletişim sırasında, sözler arasında verilen aradır. Ancak konu-
şurken sözcükler ve cümleler arasında verilen kısa aralarla, bir mesaja reaksiyon 
olarak gösterilen susma arasında fark vardır. Sözcük ve cümleler arasında verilen 
aralar ses bölücü olarak bilinir ve farklı işlevleri vardır. İkinci tür susma ise daha 
çok ortaklaşa davranışçı ve güç aralığı çok olan kültürlerde gözlenir ve iletişime 
katılanlar arasındaki statü farkını yansıtır. Güç aralığı büyük olan kültürlerde, 
sözlü iletişimde bağlamsal biçem kullanma eğilimi vardır. Bu nedenle mesajlar, 
karşıdaki kişinin toplumdaki yerine ve gücüne göre formüle edilir ve olumsuz 
reaksiyonlar, dolaylı sözlü iletişim biçemi ile gösterilmeye çalışılır. Bazı durumlar-
da, sorulan soruya bu iletişim biçemlerinden hiçbiri yardımıyla yanıt verilemez ve 
paradilden yararlanılır. Susma, birçok durumda verilen en iyi yanıttır. Toplumsal 
ve ekonomik statüsü yüksek bir birey, statüsü kendine göre çok daha aşağıda olan 
bir kişiye soru sorduğunda, eğer olumsuz yanıt, ikinciyi zor duruma sokacaksa 
yanıt yerine susmayı yeğler. Soruyu soran da yanıtın olumsuz olduğunu anlar.

Savaşın Sonu (The End of All Wars, Yönetmen: David Cunningham, Yapım Yılı: 
2001) adlı filmi izleyebilirsiniz.
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Özet

Sözsüz iletişimi tanımlamak
 Söz kullanılmadan anlam aktarma etkinliğine 
sözsüz iletişim adı verilir. Dilini anlamadığımız 
insanların bulunduğu bir ortamda, dil dışındaki 
birçok uyarandan yararlanarak anlam oluşturu-
ruz. Sözsüz iletişim kodlarının bütün kültürlerde 
bulunması, bireylerin, konuşulan dili anlamasa-
lar da algıladıkları sözsüz kodlardan kendilerine 
göre anlamlar çıkarması sonucunu doğurmak-
tadır. Buna dayanarak, iletişimin büyük oranda 
sözsüz iletişimle gerçekleştiği düşüncesi yaygın 
olarak kabul görmektedir. Ancak etkin iletişim 
“niyetlenilen, amaçlanan anlamın karşı tarafta 
yaratılması” olarak tanımlanmaktadır. Ancak 
konuşulan dilin bilinmediği ya da sözlü kod-
ların kullanılmadığı durumlarda yalnız sözsüz 
iletişim kodlarından anlam çıkararak etkin bir 
iletişimin gerçekleştirilemeyeceği bilinmelidir. 

Sözsüz iletişimin işlevlerini açıklamak
 Sözsüz iletişimin temel işlevi anlam aktarmaktır. 
Diğer işlevleri ise bireylerin duygu ve gerçek tu-
tumlarıyla ilgili iletileri göndermek, sözlü iletile-
ri tekrarlama da dâhil, işleyip anlamı güçlendir-
mek, sözlü iletileri tamamlamak ve genişletmek, 
iletişim sürecinde zamanı yönetmek ve taraflar 
arasındaki söz sırasını belirlemektir. Her sözsüz 
iletişim davranışı yukarıda sıralanan işlevlerden 
bir ya da birkaçını birlikte yerine getirir. Bu ne-
denle sözsüz iletişim davranışları, sözsüz ileti-
şim davranışlarına bakarak çok boyutludur. 

Kültür ve sözsüz kodlar arasındaki ilişkiyi ayırt 
etmek
 Her bireyin iletişim davranışları mensup olduğu 
grubun kültürü tarafından şekillendirilir. Sözsüz 
iletişim davranışları da diğer kültür bileşenleri 
gibi topluluk üyelerinin çoğunluğunun üzerinde 
uzlaştığı ve sembolik anlamları bütün üyelerce 
bilinen davranışlardır. Grup üyeleri, uzlaşma 
sonucunda belirlenmiş bu davranışları kendile-
rinden sonra gelen kuşaklara öğreterek aktarır 
ve sürekliliklerini sağlamış olurlar. Her ne kadar 
sözsüz iletişim davranışları kültürel ve toplum-
sal değişme nedeniyle zamanla değişse de yakın 
kuşaklar arasında anlam aktarımlarının sağlan-

ması hemen her zaman mümkün olur. Sözlü 
iletişim davranışları çoğunlukla örgün eğitim 
yoluyla aktarılır ve grup üyeleri tarafından öğ-
renilir. Sözsüz iletişim davranışları ise tamamen 
görerek, izleyerek ve taklit ederek enformel yol-
lardan öğrenilir.

Sözsüz iletişim biçemlerinin neden farklılaştığını 
açıklamak
 Her toplumun kültürü; onun tarihi, yaşadığı yer, 
ekonomik etkinlikler, inancı, siyasal yönelimi, 
yönetim şekli ve daha birçok bileşenin etkisiyle 
oluşur. Bu nedenle de dünya üzerindeki kültür-
ler çeşitli açılardan birbirinde farklıdır. Sözsüz 
iletişim davranışları da ait oldukları kültürle-
rin oluşum ve değişim süreçlerine bağlı olarak 
oluşmuş ve değişerek kendine özgü biçem ka-
zanmıştır.

Kültürün niteliği ile sözsüz iletişim biçemi 
bağlantısını betimlemek
 Bireylerin sözsüz iletişim biçemleri mensup ol-
dukları kültürün nitelikleri tarafından belirlenir. 
Söz gelimi, polikronik bir kültürün üyesi eş za-
manlı olarak birkaç etkinliği bir arada sürdürür. 
Güç aralığının az olduğu kültürlerde bireyler 
kendilerinden yüksek statüye sahip insanlar 
karşısında rahat bedensel duruş ve oturuş sergi-
lerler. Eril kültürlerin üyeleri yüz ifadelerinden 
duygularını belli etmemeye çalışır ve dişil kül-
türlerin üyeleri tarafından soğuk olmakla suçla-
nırlar. Görüldüğü gibi, kültürün niteliği sözsüz 
iletişim davranışlarını doğrudan etkilemekte ve 
bir bireyin sözsüz iletişim davranışlarına baka-
rak kültürünün niteliği hakkında çıkarımda bu-
lunmak mümkündür.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim tanımı içi-
ne girmez?

a. Sesler 
b. Kelimeler
c. İşaretler 
d. Semboller 
e. Görüntüler

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a. İletişimin % 93’ü sözsüz gerçekleşir.
b. İletişim sürecinde de sözsüz ve sözlü kodlar bir 

arada kullanılır.
c. Her kültürün diline uygun sözsüz iletişim kod-

ları vardır.
d. Sözsüz iletişim kodlarının da konuşma dili gibi 

grameri vardır.
e. Sözsüz iletişim davranışları kültürün bütün 

üyelerini kapsar.

3. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin işlevi de-
ğildir?

a. Anlam aktarmak
b. Duyguları belirtmek
c. Fikirleri genişletmek
d. Anlamı güçlendirmek
e. Zamanı yönetmek

4. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin tekrar 
etme işlevini karşılar? 

a. Karşıdakini dinlerken başıyla tasdik etmek
b. Bir taraftan konuşurken bir taraftan iş yapmak
c. “Evet” derken karşıdakine dik dik bakmak
d. “Hayır” derken kaşlarını kaldırıp başını arkaya 

yaslamak
e. Konuşurken ellerini iki yana sarkıtmak. 

5. Aşağıdakilerden hangisi kültürce şekillenmiş söz-
süz koddur? 

a. El titremesi
b. Gülümseme
c. Yüz kızarması 
d. Göz bebeklerinin büyümesi 
e. Kan basıncının değişmesi

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a. Beden dili evrenseldir. 
b. Beden dili iletişimin % 93’ünü oluşturur.
c. Bedensel bütün devinimler kültürce belirlenir.
d. Bedensel devinimlerin tümü iletişim davranışıdır.
e. Bedensel devinimlerinin bir kısmı kültürce şe-

killenir.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir kültürün sözsüz ileti-
şim biçemlerinin diğer kültürlerden farklı olmasının 
nedeni değildir?

a. Mensuplarının sayısı 
b. Yaşanılan coğrafi koşullar
c. İlişkide bulunulan diğer kültürler
d. Sahip olunan siyasal sistem
e. Geçirdiği tarihsel süreç

8. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim biçemleri-
nin yeni nesillere aktarılmasını sağlar?

a. Okullarda verilen eğitim
b. Devletçe oluşturulan eğitim sistemi
c. Özel ders ve dersanelerde alınan eğitim
d. Aile içinde ve çevreden edinilen deneyimler
e. Gazete ve kitaplardan edinilen bilgiler

9. Aşağıdakilerden hangisi güç aralığı büyük kültür-
lerdeki yaygın görülen sözsüz iletişim biçemidir? 

a. Büyüklerle konuşurken sesini alçaltmak
b. Küçüklerle yumuşak sesle konuşmak
c. Büyüklerin önünde ceketini iliklemek
d. Amirlerin önünde elini cebine koymak
e. Amirlerle konuşurken fikirlerini açıkça ifade 

etmek

10. Aşağıdakilerden hangisi dişil kültürlerde yaygın 
görülen sözsüz iletişim biçemidir? 

a. Üzüntüsünü yüzünden yansıtmamak 
b. Sözlerinin başında kendini vurgulamak
c. Konuşurken karşıdakinin gözünün içine bak-

mak
d. Konuşurken büyük jestlerle sözlerini destekle-

mek
e. Duygularını hem sözle hem yüz ifadesiyle be-

lirtmek
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Yaşamın İçinden Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Çin’in Huangluo Köyü’ndeki kadınların saç uzunluğu 
ortalaması 1,7 metre. Huangluo, dünyanın en uzun 
saçlı köyü olarak Guinness rekorlar kitabı kayıtlarına 
geçti. Saç her kadın için önemlidir ve bir kadının en 
önemli aksesurarıdır. Ama Çin’in Huangluo Köyü’nde 
saç onların en değerli varlığı. Diğer birçok Çin köyü 
gibi, Hunagluo’da çok çekici doğal güzelliklere sahip 
ve turistlerin ilgisini çekmek için geçmişten gelen çok 
fazla geleneği bulunuyor. Ancak köyün en dikkat çeki-
ci özelliği, kadınlardaki uzun saç saplantısı. Kızıl Yao 
kadınları için saçın çok büyük bir rolü var. Onlar sahip 
oldukları uzun saçın, uzun ömür ve zenginlik getirdi-
ğine inanıyor. Huangluo’da 120 kadının ortalama saç 
uzunluğu 1,7 metre. Hatta aralarında ortalaması 5,5 
metre olan bir azınlık grup bile var. Bu Çinli kadınlar 
hayatlarında sadece bir kez saçlarını kesebiliyorlar. O 
da on altı yaşında, kendilerine bir eş aramaya başlama-
dan önce yapılabiliyor. Huangluo’da tüm kadınların saç 
şekli bir tepsi gibi. Bu saç stili onlar hakkında bazı ay-
rıntıları da ortaya koyuyor. Örneğin, saç sadece başın-
da sarılı ise o kadının evli ama çocuk sahibi olmadığı 
anlaşılıyor. Kadınlar önden ufak bir topuzu varsa hem 
evli hem çocuk sahibi, saçına bir başörtüsü takıyorsa 
bekâr ve sevgili arıyor anlamına geliyor. Kızıl Yao ka-
dınlarının koyu renkli saçlarının güzelliğini fark etme-
mek neredeyse imkânsız. Bu güzelliğin sırrını, saçları-
nı pirinç suyuyla yıkamakta yattığını söylüyorlar.

Kaynak: http://www.bursadabugun.com/haber/
dunyanin-en-uzun-sacli-koyu-103267.html

1. b Yanıtınız yanlış ise “Sözsüz İletişim” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “Sözsüz İletişim” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Sözsüz İletişimin İşlevleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “Sözsüz İletişimin İşlevleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise “Sözsüz İletişim ve Kültür” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yanıtınız yanlış ise “Sözsüz İletişim ve Kültür” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Sözsüz İletişim Biçemle-
rinde Farklılaşma” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “Sözsüz İletişim Biçemlerinde 
Farklılaşma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “Sözsüz İletişim Biçemle-
rinde Farklılaşma” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Sözsüz İletişim Biçemlerinde 
Farklılaşma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Sözsüz iletişim denilince, söz kullanılmadan anlam ak-
tarma etkinliği akla gelir. Söz kullanmadan anlam ak-
tarmak için sözlerden başka anlam taşıyan sembollerin 
kullanılması gerekir. Çevremizde birçok şeye sembolik 
anlam yüklenmiştir. Bedensel devinimler, söz söyle-
meden çıkarılan sesler ya da konuşma sırasında sesin 
tonu, alçalıp yükselmesi, suskunluk ya da vurgulamar 
yoluyla yapılan anlam aktarımları sözsüz iletişim çer-
çevesinde olan davranışlardır. Giysiler, eşyaların şekil, 
yerleştirildikleri konum, renkler, eşyalar, zaman ve 
koku gibi birçok şey farklı kültürlerde farklı anlamlar 
taşıyan sembolik işleve sahiptir. Dolayısıyla sözsüz ile-
tişim denilince, sözün dışında kalan ve anlam aktar-
maya yarayan her şey anlışılmalıdır.

Sıra Sizde 2 
Mehrabian ve Ferris, farklı değişkenlerin ve ölçeklerin 
kullanıldığı iki deneyin sonuçlarını nasıl birleştirdik-
lerini ve bu sonuca nasıl vardıklarını açıklamamıştır. 
İki deneyde de sözü edilen üç kanala, yani ses, söz ve 
görüntüye bir arada bakılmamıştır. Mehrabian, deney-
lerin gönderenin duygu ve tutumlarıyla ilgili sözcük-
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ler üzerinde yapıldığını ve deney sonuçlarının diğer 
durumlarda geçerli olamayacaklarını da belirtmiştir. 
Mehrabian’ın deney sonuçlarının sadece uygulandığı 
alanlar için geçerli olduğunu belirtmiş ve konuyla ilgili 
ilk makalesinde ses tonunun anlam yaratmadaki rolü 
ile ilgili sonucun ancak gönderenle alıcı arasında baş-
ka bir enformasyon iletimi olmadığı özel durumlarda 
geçerli olabileceğini yazmıştır. Bu nedenle sınırlı bir 
geçerliğe sahip bulguların genelleştirilerek iletişimin % 
93’ünün sözsüz gerçekleştiğini söylemek yanlıştır.

Sıra Sizde 3 
Sözlü ve sözsüz iletişim arasındaki temel farklar:
•	 Sözlü	 iletişimde	 sistemi	 betimlenmiş,	 sözsüz	 ileti-

şim sistemi betimlenememiş, sözsüz iletişim gra-
meri hazırlanamamıştır.

•	 Sözlü	iletişimde	gerçek	niyet	saklanıp	farklı	anlam	
aktarılabildiği hâlde sözsüz iletişimde gerçek niyeti 
saklamak daha zordur.

•	 Sözlü	iletişimde	tekrarlarla	aynı	anlam	güçlendiril-
diği hâlde, sözsüz iletişimin yanlız bir kısmı denet-
lenebildiği için aktarılmak istenenle gerçek anlam 
çelişebilir.

•	 Sözsüz	iletişim	davranışları	sözlü	iletişim	davranışla-
rından daha büyük oranda bilinç dışı olarak gösterilir.

Sıra Sizde 4 
Bütün insanlar, konuşmadan önce aile içinde sözsüz 
iletişim davranışlarını öğrenirler. Çünkü sözsüz davra-
nışların çoğu taklit yoluyla öğrenilir ve çocuklar için 
öğrenme, takliti de içeren oyuna dayanır. Bu neden-
le çocuklar, daha zor olan konuşmadan önce, taklite 
dayalı oyunlar yoluyla sözsüz davranışları öğrenmiş 
olurlar. Daha sonra, ilk çocukluk çağlarında, yakın 
çevreden öğrendikleri sözsüz sembolleri içselleştirir ve 
gündelik yaşamlarında kullanırlar. Sözlü iletilerin tek-
rarını sağlayan sözsüz kodlar, kişilerarası etkileşimde 
gündelik rutinlerin önemli bir kısmını oluşturur.

Sıra Sizde 5
Güç aralığının büyük olduğu kültürlerde, hiyerarşik 
sıra ile paradil arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu 
durum Türk kültüründe de gözlenir. Türk kültüründe, 
sözlü mesajın tonu, kaynağın toplumsal statüsü ve gü-
cüyle ilişkilidir. Etkileşenler arasında en yüksek statüye 
sahip olan en yüksek sesle konuşur. Ailede babadan, 
okulda öğretmenden, iş yerinde ise amirden daha alçak 
ve yumuşak sesle konuşulur. Bu nedenle gruplar için-
de, her zaman en yüksek sesle konuşan dinlenir. Bunun 
sonucunda da sözlerinin dinlenmesini isteyen daha 
yüksek sesle konuşmak zorunda kalır. Bu nedenle güç 
aralığının büyük olduğu kültürlerde konuşmanın pa-

radil içeriğinden daha çok anlam taşır. Bu kültürlerde 
konuşmada ne söylediğinden çok kimim konuşmakta 
olduğune önem verilir.

Yararlanılan Kaynaklar
Archer, D. ve R. M. Akert. (1977). Words and every-

thing else: verbal and nonverbal cues in social in-
terpretation. Journal of Personality and Social 
Psychology, Sayı: 35, 443-449.

Argyle, M. (1979). Körpersprache und Kommunika-
tion, Paderborn. [Orijinali: Bodily Communicati-
on, New York 1975].

Barnouw, V. (1979). Culture and Personality, 3. Cilt, 
Homewood.

Chen, G. -M. ve W. J. Starosta (1996). Foundations of 
Intercultural Communication, Boston.

Duerr, H. P. (1978). Traumzeit, Frankfurt/Main.
Eilers, J.-F. (1987). Communicating Between Cultu-

res, Roma.
Erkman, P., W. V. Friesen, M. O’Sullivan ve K. Sche-

rer. (1980). Relative importance of face, body and 
speach in judgements of personality and affect. Jo-
urnal of Personality and Social Psychology, Sayı: 
38, 270-277.

Hall, E. T. (1959). The Silent Language, New York.
Hall, E. T. (1969). Hidden Dimensions, Garden City.
Hewes, G. (1955). World Distribution of Certain Pos-

tural Habits, American Anthropologist, Sayı: 57, 
231-244.

Jones, E. J. ve C. D. LeBaron. (2002). Research on the 
relationship between verbal and nonverbal com-
munication: emerging integrations. Journal of 
Communication, Special Issue, No: 52, 499-521.

Kartarı, A. (1996). Deutsch-türkische Kommunika-
tion am Arbeitsplatz. Mit der Differenz leben. 
Europäische Ethnologie und Interkulturelle 
Kommunikation, Ed. Klaus Roth, München.

Leathers, D. (1986). Successful Nonverbal Commu-
nication: Principles and Applications, New York.

Maletzke, G. (1996). Interkulturelle Kommunikation, 
Opladen.

Mehrabian, A. ve S. R. Ferris. (1967). Interference af 
attitudes from Nonverbal communication in two 
channles. Journal of Consulting Psychology, Sayı. 
31, 248-452.

Mutlu, E. (1995). İletişim Sözlüğü, Ankara.
Örnek, S. V. (1977). Türk Halkbilimi, Ankara.
Trimboli, A. ve Walker M. B.. (1987) Nonverbal do-

minance in the communication of affect: A myth? 
Journal of Nonverbal Behavior, No: 11, 180-190.

Weggel, O. (1989). Die Asiaten, München.



7
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İletişim yeterliği kavramını tanımlayabilecek,
Kültürlerarası iletişim yeterliği kavramını tanımlayabilecek,
Kültürlerarası iletişim yeterliği türlerini ayırt edebilecek,
Kültürlerarası iletişim yeterliği yaklaşımlarını sıralayabilecek,
Kültürlerarası iletişim yeterliği kazanma aşamalarını açıklayabilecek
bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Yeterlik
•	 İletişim	Yeterliği
•	 Çokkültürlülük
•	 Dil	Yeterliği
•	 Toplumsal	Yeterlik

•	 İlişkisel	Yeterlik
•	 Duygusal	Süreç
•	 Bilişsel	Süreç
•	 Davranışsal	Süreç

İçindekiler







Kültürlerarası İletişim Kültürlerarası İletişim Yeterliği

•	 GİRİŞ
•	 KÜLTÜRLERARASI	İLETİŞİM	YETERLİĞİ	
KAVRAMI

•	 KÜLTÜRLERARASI	İLETİŞİM	YETERLİĞİ	
YAKLAŞIMLARI

•	 KÜLTÜRLERARASI	İLETİŞİM	YETERLİĞİ	
TÜRLERİ

•	 KÜLTÜRLERARASI	İLETİŞİM	YETERLİĞİ	
EDİNME	SÜRECİ

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM



GİRİŞ 
İletişim yeterliği, “kişisel bakımdan etkili, toplumsal bakımdan uygun bir tarzda 
iletişim gerçekleştirme yetisi” olarak tanımlanmaktadır. İletişim yeterliği kavramı 
etkileşime katılan bireylerin bir yandan kendi amaçlarını gerçekleştirirken diğer 
yandan da etkileşimin taraflarını da tatmin edecek kişilerarası ilişkileri yürütme 
yetisine vurgu yapmaktadır (Mutlu, 1995: 178). İletişim yeterliği, bireyin iletileri 
oluşturan kodlarla sözlü ve sözsüz iletişim davranışlarını bildiğini ve bu davra-
nışları iletişim bağlamına uygun biçimde kullanarak iletişim amacına erişebildi-
ğini anlatan bir kavramdır. Bu nedenle iletişim yeterliği sadece dili ya da sözsüz 
kodları ve uygun iletişim davranışlarının neler olduğunu bilmekle gerçekleşmez. 
Sözlü ve sözsüz iletişim davranışları gündelik yaşamda toplum tarafından uygun 
görülen şekilde ortaya konulmalıdır. 

İletişim sürecinin başarılı olması durumunu belirtmek için kullanılan “etkin 
iletişim” terimi, temel olarak gönderenin iletmeyi amaçladığı anlamın alıcıda 
oluşmasının sağlandığını ifade eder. Kültüriçi iletişim süreçlerinde etkin iletişi-
min sağlanması genellikle etkileşime katılan bireylerin kişilik ve psikolojik du-
rumları ile bağlamsal bileşenlere bağlıdır. 

Normal koşullarda kültüriçi etkileşimde kültür kodlarının açılması ve iletile-
rin algılanması ile ilgili çok önemli sorunlarla karşılaşılmaz. Aynı grubun üyeleri 
arasındaki etkileşim kültüriçi olarak adlandırılır ve etkileşimin tarafları arasın-
da kültür farkı olmadığından kodlama ve kodaçımı sırasında herhangi bir sorun 
beklenmez. Ancak etkileşime katılan bireyler aynı kültüre mensup değilse, ileti-
lerin oluşturulmasında kullanılan kodlar alıcı tarafından uygun şekilde açılama-
yacağından gönderenin iletmeyi amaçladığı anlam alıcıda oluşmayacak ve etkin 
bir iletişim gerçekleşemeyecektir. Önceki bölümlerde hem sözlü hem de sözsüz 
iletişimde kültürlerarasılık durumlarında ortaya çıkabilecek yanlış anlamaların 
nedenleri üzerinde durulmuş ve bu nedenler, kültürlerarası iletişimin kitapta ak-
tarılan kuramsal bilgilerine dayalı olarak açıklanmıştı.

Bu bölümde, etkileşime katılanların farklı kültürlere mensup olmaları durum-
larda etkin iletişimi gerçekleştirmenin yolları üzerinde durulacaktır.

İletişim yeterliği kazanmış bireyler etkileşim süreçlerinde nelere dikkat eder?

Kültürlerarası İletişim Yeterliği

İletişim yeterliği, kişisel 
bakımdan etkili, toplumsal 
bakımdan uygun bir tarzda 
iletişim gerçekleştirme 
yetisidir.

Etkin iletişim, gönderenin, 
iletmeyi amaçladığı anlamın 
alıcıda oluşmasını sağladığı 
zaman gerçekleşir.

1



Kültürlerarası İletişim160

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM YETERLİĞİ KAVRAMI 
Farklı kültürlerin karşılaşmaları durumunda ortaya çıkan kültürlerarasılık, iletişim 
süreçlerinde iletişim yeterliğini karmaşık hâle getirir. Kültürlerarası karşılaşmalarda 
hem etkin bir iletişim gerçekleşmesi hem de aktarılan anlamın içinde bulunulan, 
farklı kültürlerden insanların mevcut olduğu duruma uygun olması gerekir. 

İletişimde etkinlik, önceleri “bir bireyin çevresi ile etkileşimi yoluyla niyetlen-
diği etkiyi gösterebilme yeteneği” şeklinde tanımlanmaktaydı (Chen ve Starosta, 
1996: 356).  Bu tanıma göre, yetenek, öğrenme ve toplum içinde kültürleşmeyle il-
gisi olmayan, bireyde doğuştan var olan bir şey olarak anlaşılıyordu. Oysa bireyin 
etkinliğinin eğitim düzeyi ile doğru orantılı olarak arttığı söylenebilir. Etkileşim 
süreçlerine katılan bireylerin çevre koşullarını kendi iletişim amaçlarına ulaşmak 
için denetim altında tutabilmeleri yetenek kadar bilgi de gerektirir.  Bu ise bireyin 
(Parks, 1985); 

•	 iletişim	ortamını	tanımasına,	
•	 koşullarla	ilgili	bilgi	alabilmesine,	
•	 iletişime	katılan	diğer	kişilerin	reaksiyonlarını	doğru	şekilde	tahmin	ede-

bilmesine, 
•	 uygun	iletişim	stratejilerini	seçip	uygulayabilmesine	ve	gerçekleşen	etkile-

şimin sonuçlarını tam olarak değerlendirebilmesine bağlıdır. 
İletişimde etkinlik kavramı iletişim sürecine katılan tarafların görüşü ile de ilin-

tilidir. Bir bireyin kendini yeterli hissetmesi onun iletişim yeterliğinin kanıtı olamaz. 
İletişim yeterliği hem başkaları tarafından gözlenmeli hem de bireyin etkileşimde 
bulunduğu kişiler tarafından onaylanmalıdır. Bu nedenle iletişim yeterliği, 

•	 bireylerin	amaçlarını	formüle	etme	ve	onlara	ulaşmaları,
•	 diğerleriyle	etkin	şekilde	iş	birliği	yapmaları	ve	
•	 bu	 becerilerini	 değişen	 koşullarda	 gösterebilmeleri	 gibi	 kriterler	 dikkate	

alınarak değerlendirilmelidir. 
İletişim yeterliği’ni  “etkileşime katılan bir bireyin, etkileşim sırasında her iki 

tarafı da ilgilendiren amaçlarına ulaşmak için mevcut durumun koşulları içinde, 
olası iletişim davranışlarından en uygun olanını seçme becerisi” olarak tanımla-
yanlar kültüriçi etkileşimden farklı olarak, kültürlerarası durumlarda her iki ta-
rafın amaçlarına ulaşması gerektiğini ortaya koymaktadır (Wiemann, 1977: 198). 

Bu tanım, iletişim yeterliğine sahip bireylerin dikkat merkezinde iletişime ka-
tılan diğer bireylerin olduğunu ve amaçlarına ulaşmaları gerektiğini vurgulamak-
tadır. Kültürlerarası iletişim disiplininde yararlanılan bu tanım uygunluk kavra-
mını öne çıkarması bakımından da önemlidir. 

Wiemann ve Backlund’a göre, “uygunluk genellikle bir etkileşenin, durumun 
temel bağlamsal taleplerini yerine getirme ve geniş anlamda etkin olma yetene-
ğini ifade eder” (Wiemann ve Backlund, 1980: 191). “Bağlamsal talep”, iletişim 
durumunun gerçekleştiği bağlamın gerektirdiği davranışları ifade etmektedir. 

Söz gelişi, farklı kültürlere mensup iki kişinin bir toplantı odasında karşılaşma-
ları durumunda, anlaşılması kolay olsun diye, bağlamı birkaç yönden ele alabiliriz: 

•	 konuşulacak	konular,	konuşmada	kullanılacak	biçem	sözlü bağlamı;
•	 karşılaşan	bireyler	arasındaki	 tanışıklık,	mevki	ve	 statü	 farkı,	 toplantının	

amacı ilişkisel bağlamı; 
•	 odanın	şekli,	döşemesi,	aydınlatma	ve	havalandırması	ile	kime	ait	olduğu	

sembolik ve çevresel bağlamı oluşturur. 
İletişim sürecindeki bireylerin iletişim yeterlikleri, hem karşıdakine hem de 

yukarıda sıraladığımız bağlamsal duruma uygun davranmalarını sağlar.  

İletişim yeterliği etkileşime 
katılan bir bireyin, etkileşim 
sırasında her iki tarafı da 
ilgilendiren amaçlarına 
ulaşmak için mevcut durumun 
koşulları içinde, olası iletişim 
davranışlarından en uygun 
olanını seçme becerisidir.

Uygunluk, bireyin iletişim 
durumunun temel bağlamsal 
taleplerini yerine getirmesi ve 
geniş anlamda etkin olmasını 
ifade eder.
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İletişimin “bağlam” bileşeni, iletişim yeterliğinde önemli rol oynar. İletişim sü-
recine katılan birey; sözel, ilişkisel ve sembolik-fiziksel bağlamın iletişimin etkin 
olup olmamasını nasıl etkilediğini bilmek durumundadır. Başka deyişle iletişim 
yeterliğine sahip birey farklı bağlamlarda farklı kuralların geçerli olduğunu bilir 
ve deneyimlerine de dayanarak bağlama uygun davranıp iletişim amacına ulaşır. 
Aynı bireyle farklı bağlamlarda karşılaştığında, farklı ama yine uygun davranır. 
İletişim yeterliği, bireyin iletişim sürecinde duygu ve enformasyon aktarımını uy-
gun kanallardan, uygun biçemde aktarmasını sağlar. Demek ki iletişimde uygun-
luk, gerektiği kadar (ne az ne çok) konuşmayı, yanlış olandan ya da kanıtlanama-
yacak şeylerden söz etmemeyi, durumla ilişkili ve anlaşılır konuşmayı gerektirir. 
Aynı koşullar sözsüz iletişim için de geçerlidir: Gereksiz jestlerden kaçınmak, du-
ruma ilişkin ve anlaşılır iletişim davranışları göstermek gibi. Bu bilgiler ışığında 
uygunluğun dört ögesi ortaya çıkmaktadır: Miktar, nitelik, ilişkinlik ve iletişim 
biçemi (Kartarı, 2006: 230-231). 

•	 miktar, bağlamın gerektirdiği kadar iletiyi; 
•	 nitelik, amaçlanan anlamı aktaran iletiyi; 
•	 ilişkinlik, iletilerin konuyla bağlantısını ve 
•	 iletişim biçemi, bağlamın gerektirdiği biçemi ifade etmektedir.
Kültürlerarası iletişim yeterliği, bireylerin, kültürlerarası bağlamda bireysel, 

sosyal, iletişimsel ve stratejik açılardan tam ve başarılı uyumu olarak tanımlanır. 
Kültürlerarası iletişim yeterliği kavramı, eş zamanlı ve birlikte çalışan süreçleri 
içermektedir. Bu nedenle sadece yeteneklere ya da bireysel ve toplumsal bileşen-
lere dayandırılamaz. 

Kültürlerarası iletişim yeterliği, genel “iletişim yeterliği” ile aynı koşulları içer-
mekle birlikte, yabancı bir kültürün kodlarının eklendiği bağlamlarda oluşan ileti-
şim süreçlerinde etkin ve uygun iletişim davranışları göstermeyi talep etmektedir. 
Kişilerarası iletişimin gerçekleştiği ortamda yer alan nesneler ve nesnel olmayan 
bileşenler, tarafların kültürlerinde farklı sembolik anlamlar taşırlar. Bu nedenle 
bireyler kültürlerarası karşılaşmalarda, eş zamanlı olarak farklı bağlamlar içinde 
iletişim sürecine katılırlar. Söz gelimi, yukarıda verilen örnekteki toplantı salonu 
bağlamı, farklı kültürlerin üyeleri tarafından birbirine benzemeyen anlamlar ya-
ratılmasına neden olabilir. Toplantı odasının mekânsal boyutları, içindeki eşya-
ların boyut ve nitelikleri, mekân düzenlemesi, toplantı zamanı ve süresi, katılan-
ların kimlik ve statüleri, kullanılan sözlü ve sözsüz iletişim biçemleri katılanların 
kültürüne göre farklı anlamlar kazanır. Böyle durumlarda, bireyin kendi algı ve 
anlamlandırmalarından çok, karşıdakinin neyi nasıl anlamlandırabileceğini hesa-
ba katması gerekir.  Yukarıda sıralan bağlamsal bileşenleri “hesaba katıp ona göre 
davranan” bireyler kültürlerarası iletişim yeterliğine sahip bireylerdir.

Kültürlerarası karşılaşmalarda kendi algı ve anlamlandırmalarımızdan çok karşı 
tarafın neyi nasıl anlamlandırabileceğine önem verilmelidir. 

Kültürlerarası iletişim yeterliği, farklı kültürlerin üyeleri arasında yanlış anla-
malarla ters orantılıdır. Yeterlik arttıkça, yanlış anlamalar azalır ve kültürlerarası 
iletişim alanında yapılan çalışmaların amacı yanlış anlamaları en aza indirmektir. 
Bu amaca ulaşmak için öncelikle iletişime katılan taraflar hem kendi davranışları-
nı hem de karşıdakinin davranışlarını, iletişim sürecinin gerçekleştiği bağlamda, 
tahmin edebilmeli ve açıklayabilmelidir. İletişim yeterliği, bireyin kendisini rahat 
hissetmesi ve kendi davranışları ile birlikte, iletişimde bulunduğu bireyin olası 

Kültürlerarası iletişim yeterliği, 
bireylerin, kültürlerarası 
bağlamda bireysel, sosyal, 
iletişimsel ve stratejik 
açılardan tam ve başarılı 
uyumunu ifade eder. 
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davranışları hakkında da tahminde bulunabilmesini ifade eden bir kavramdır. Bu 
nedenle, kültürlerarası iletişim yeterliği, gerginlik, rahatsızlık ve belirsizlik duy-
gularının yönetimini kapsayan bir kavram olarak ele alınmalıdır. 

Kültürlerarası iletişim yeterliği için yetenekli olmak neden yetmez?

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM YETERLİĞİ YAKLAŞIMLARI 
Her disiplin, kültürü ve kültürlerarasılık kavramını nasıl ele aldığına bağlı olarak, 
kültürlerarası iletişim yeterliğine farklı açılardan yaklaşmaktadır. Bu yaklaşımları 
genel olarak altı başlık altında toplamak mümkündür: 

1. uluslararası birey yaklaşımı,
2. öznel kültür yaklaşımı,
3. çokkültürlü insan yaklaşımı, 
4. sosyal davranışçılık yaklaşımı, 
5. tipoloji yaklaşımı, 
6. kültürlerarası iletişimci yaklaşımları (Chen ve Starosta, 1996: 360). 
Uluslararası birey yaklaşımı, geçen yüzyılın son çeyreğinde başlayan “ekono-

mik küreselleşme” sonucunda farklı ülkelerde çalışan insanların karşılaştığı kül-
türülerarası durumlarla ilgilidir. Uluslararası birey yaklaşımına göre, kültürlera-
rası yeterlik, kendi yurtlarının dışında geçici bir süre için yaşayan ya da çalışan 
bireylerin etkin iletişim davranışları arasında gözlenen yaygın ögelerin belirlen-
mesi yoluyla saptanır. Bu yaklaşıma göre, kültürlerarası iletişim yeterliği kazan-
mış, yurtdışında geçici süre için yaşayan birey, yabancılarla olan ilişkilerinden 
edindiği deneyimleri yabancıyla ilişkilerine başarıyla uygulayabilme yeteneği ka-
zanmış kişidir. Uluslararası birey terimi, farklı ülkelerde yaşama becerisine sahip, 
farklı kültürlerle etkileşimde sorun yaşamayan insanlar için kullanılır. 

Özellikle çok uluslu şirketlerin teknik ve yönetim kadroları ile eğitim kuruluş-
larındaki öğretim kadroları arasından farklı ülkelerde çalışabilen bireyler “ulusla-
rarası” olma iddiasında bulunurlar. 

Uluslararası birey terimi belirli bir ülke ya da kültürü işaret etmediği için, ulus-
lararası bireylerin mevcut bilgi ve deneyimleri ile bütün kültürlerle etkileşimde 
yeterli oldukları varsayılır. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında görüleceği gibi, 
uluslararası nitelikte olmak kültürlerarası iletişim yeterliğinin başlangıç aşama-
sı olan “farkındalık” açısından bir üstünlük sağlasa da karşılaşılan kültürle ilgili 
bilgi donanımına sahip olmayan bir bireyin, o kültür için kültürlerarası iletişim 
yeterliğine sahip olduğu söylenemez. Uluslararası birey yaklaşımı, dayanaksız ge-
nelleme yaptığı için iletişim bilimlerinde yararlanılabilecek bir yaklaşım değildir.

Öznel kültür yaklaşımı, kültürlerarası durumlarla karşılaşan bireylerin öznel 
(kendine özgü) kültür anlayışlarını çıkış noktası olarak kabul etmektedir. Bu yak-
laşıma göre, her birey kendi kültürünü kişisel niteliklerine göre içselleştirir ve ye-
niden üretir, yani davranışlarına yansıtır. 

Her birey, kültürü kendine göre içselleştirir ve davranışlarında somutlaştırır.

Böylece birey, aynı kültüre mensup insanların da farklı algılama ve içselleş-
tirme nedeniyle farklı davranışlar gösterebileceğini bilir. Öznel kültür anlayışı, 
beklenenden farklı davranan kişilerin davranışlarını anlayışla karşılamayı ve bu 
davranışların nedenini sorgulamayı gerekli görür. Öznel kültür yaklaşımı, birey-

2

Uluslararası birey, farklı 
ülkelerde yaşama becerisine 
sahip, farklı kültürlerle 
etkileşimde sorun yaşamayan 
insandır.
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lerin iletişim kurdukları farklı kültürlerden kişilerin davranışlarının nedenlerini 
anlayıp saygı göstermelerini ve kendi davranışlarını içinde bulunulan duruma 
uygun gelecek şekilde ayarlamalarını sağlayan yeteneği kültürlerarası iletişim ye-
terliğinin temeli saymaktadır. 

Bu yaklaşıma yönelen birinci eleştiri; bütün bireylerin kendi kültürlerini kişi-
sel nitelikleri çerçevesinde içselleştirerek “öznel kültür”e sahip olduklarının kabul 
edilmesi, ancak kültürlerarası karşılaşmalarda ortaya çıkan sorunların çoğunun 
temelinde de öznel kültürün yattığının gözardı edilmesidir. Kültürlerarası iletişim 
yeterliği kazanmak isteyen bireyler, yabancı kültürün üyelerinin çoğunluğunda 
gözlenen davranışları öğrenir. Bazı bireylerin öznel kültürü ise grup kültüründen 
çok farklı olabilir. Bu durumda öğrenilenler işe yaramayabilir. 

İkinci eleştiri ise her kültürün düşünce biçeminin farklı olduğu ve bireyin öz-
nel düşünce biçemi ile yabancının davranışlarının altında yatan nedeni kavrama-
sının mümkün olamayacağının göz önüne alınmamasıdır. Bu nedenle öznel kül-
tür yaklaşımı, kültürlerarası iletişim yeterliğinin anlaşılması ve açıklanması için 
yararlanılabilecek bir yaklaşım değildir.

Çokkültürlü insan yaklaşımı, bireylerin birden fazla kültürün üyesi olmaları 
durumunda, bu kültürlerin mensupları ile iletişimde sorun yaşamayacakları var-
sayımı üzerine kuruludur. 

Çokkültürlü bireylerin birden fazla kültür ortamında etkin iletişim gerçekleş-
tirebildiğinden yola çıkarak, tanımadıkları kültürlerin üyeleri ile etkileşimlerinde 
de başarılı olacakları düşüncesine dayalı bu yaklaşım, çokkültürlü olmanın genel 
olarak kültürlerarası iletişimde avantaj sağladığını ileri sürmektedir. Bu yaklaşıma 
göre, çokkültürlü ortamda yetişen, söz gelimi Almanya’da büyüyen Türk gençleri, 
kültürlerarası iletişim yeterliğine doğal olarak sahip olmalıdır. Ancak gündelik 
yaşamda, çokkültürlü olmanın her ortamda kültürlerarası iletişimde yeterli olma-
ya yetmediği görülmektedir. Birey, zor durumlarda tutarlılığını korumak ve etki-
li olabilmek için, yabancısı olduğu bağlamlarda nasıl davranması gerektiğini de 
öğrenmelidir. Çokkültürlü insan kültürel farklılıkların ayırdında olan, yeterince 
duyarlık kazanmış ve farklı kültürel davranış örüntülerini beceriyle uygulayan bi-
rey olarak elbette kültürlerarası karşılaşmalarda yeterli olmaya tekkültürlülerden 
daha yakındır. Ancak karşılaşılan kültür hakkında yeterli bilgiye sahip olunma-
ması durumunda, yanılgılara düşülebileceği ve yanlış anlamalar sonucunda etkin 
iletişim kurulamayacağı unutulmamalıdır.

Sosyal davranışçılık yaklaşımına göre, kültürlerarası iletişim yeterliği, iletişime 
katılan bireyin kişilik özelliklerinden çok, başka ülkelerde yaşayarak ya da eğitim 
programları yoluyla elde ettiği deneyimlere bağlıdır.  

Öğrenme kuramlarından biri olan “Sosyal Davranışçılık Kuramı” ya da diğer 
adıyla “Sosyal Bilişsel Kuram”a göre, davranışların mutlaka doğrudan öğrenilip 
pekiştirilmesi gerekmez. Davranışları gözlemleyerek ve başkalarının yaptıkları-
nın sonuçlarına bakarak da öğrenmek mümkündür. “İkinci elden öğrenme” de 
denilebilecek bu öğrenme “gözlem yoluyla öğrenme” olarak bilinir. Sosyal davra-
nışçılık yaklaşımı, yabancı kültürün de gözlem yoluyla öğrenilebileceğini ve bi-
reyin bu bilgiye dayanarak o kültürün üyeleriyle etkin iletişim kurma yeterliğine 
sahip olabileceğini ileri sürmektedir. 

Kültürlerarası iletişim sorunlarının ortaya çıkmasının başlıca nedenlerinden 
olan  “yanlış algılama ve değerlendirme” gözlem yoluyla öğrenmenin yarattığı en 
önemli risktir. Bireyin gözlemlediği bir davranışın hangi anlamı taşıdığını ve fark-
lı bağlamlarda ne anlama geldiğini bilmesi genellikle mümkün olmaz. Birey göz-

Çokkültürlü birey, birden fazla 
kültürün üyesidir.

İletişim yeterliği kişilik 
özelliklerinden çok bilgi ve 
deneyime bağlıdır.



Kültürlerarası İletişim164

lem yoluyla öğrendiği davranışı farklı bir bağlamda uyguladığında, amaçlamadığı 
bir anlam yaratabilir. Bu durumda iletişim yeterliğinden söz edilemez.  

Kültüriçi davranışların gözlem yoluyla öğrenilmesi, sık uygulama ve davranış 
düzeltme olanakları mevcut olduğu için yararlı olabilir. Ancak yabancı kültürün 
davranışlarının sadece gözlem yoluyla öğrenilip sorgulanmadan kullanılması 
hâlinde olumsuz sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle kültürlerarası iletişim ye-
terliğinin elde edilmesinde sosyal davranışçı yaklaşımda yararlanılmasının doğru 
olmayacağı düşünülmektedir.

Yabancı kültürün sadece gözlem yoluyla öğrenilmesi etkileşimde olumsuz sonuçlar 
doğurabilir.

Tipoloji yaklaşımı, kültürlerarası iletişim yeterliği ile ilgili farklı modeller geliş-
tirmektedir. Her modelde kültürlerarası iletişim yeterliği, yeterlik için gerekli olan 
farklı bileşenlere dayalı olarak belirlenir. Söz gelimi bir model kişilik özellikleri 
ile yetenekleri öne çıkarır, bir diğeri öğrenilmiş bilgilerle yaşam deneyimlerini 
sıralayarak kişilik özelliklerini göz önüne almaz. Böylece her model farklı tipte 
bireylerin kültürlerarası iletişim yeterliğine sahip olabileceğini ileri sürer.

Richard W. Brislin, kültürlerarası iletişimde başarının, yabancıyla etkileşimde 
bulunan bireyin tutumlarına, niteliklerine ve sosyal yeteneklerine bağlı olduğunu 
belirtmektedir (Brislin, 2008). Brislin’e göre, etnik merkezciliğe ve ön yargılara 
dayanmayan değerlendirmeler, kültürlerarası iletişimde en değerli olanlarıdır. 
Brislin, uyum yeteneği yüksek bireyin nitelikleri arasında, güçlü kişilik, bilgililik, 
hoşgörürlük, sosyal ilişki kurma yeteneği, olası çıkarları algılama ve amaca yöne-
lik olmayı saymaktadır. Sosyal yetenekler ise iletişim konusu hakkında bilgi ile ya-
bancının dilini bilmek, olanaklara olumlu yönelim, etkin iletişim becerisi ve ama-
ca ulaşmak için bireysel niteliklerden yararlanabilmeyi içermektedir. Görüldüğü 
gibi, dil bilimci Brislin, kültürlerarası iletişim yeterliğini öncelikle bireysel nitelik 
ve yeteneklere bağlamakltadır.  Brislin’e göre, kültürlerarası iletişimde karşılaşı-
lan yabancı kültürle ilgili ve sahip olunması zorunlu olan donanım yalnız dilden 
ibarettir. Kültürlerarası iletişimin sadece bireysel yetenekler ve yabancı dille sağ-
lanması mümkün olsaydı, sosyal ilişkiler kurma yeteneği kazanmış bütün tercü-
manlar kültürlerarası iletişim yeterliğine sahip olurlardı ve ayrıca kültürlerarası 
iletişim eğitimine gerek kalmazdı. Bu nedenle tipoloji yaklaşımı, kültürlerarası 
iletişim çalışmalarında sık kullanılan yaklaşımlardan biri değildir.

Kültürlerarası iletişimci yaklaşımları, bireyler arasındaki iletişim sürecini farklı 
kültürlerin üyeleri arasında başarılı etkileşimin merkezine koyar ve iletişim sürecine 
farklı açılardan bakılabildiğini göz önünde tutarlar. Mary Jane Collier’e göre,  kültür-
lerarası iletişim yeterliğine dört farklı açıdan bakılabilir. Bunlar, etnografik, kültürle-
rarası tutum, davranışsal yetenekler ve kültürel kimlik bakış açılarıdır (Collier, 1989).

Kültürlerarası iletişim yeterliğine etnografik açıdan bakıldığında, bir bireyin ni-
yetlendiği anlamı hangi iletişim davranışı ile aktaracağının o bireyin kültürüne bağ-
lı olduğu görülür. Bu nedenle yeterlik, etnografik açıdan iletişim bağlamıyla birlikte 
tanımlanmalıdır. Yani “birey hangi bağlamda ya da durumda iletişim yeterliğine 
sahiptir?” sorusunun yanıtı aranmalıdır. Bireyin karşısında bulunan ve farklı kültü-
re sahip olan kişinin de etkileşime kendi kültürel çerçevesinden katıldığı unutulma-
malıdır. Dolayısıyla iletişim bağlamında iki aktif bireyin bulunduğu ve her birinin 
durumu kendi kültür çerçevesinden değerlendirerek tepki verdiği hesaba katılma-
lıdır. Etnografik bakış açısı, hem kültürlerarası iletişim yeterliğine sahip bireyi hem 
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de karşısındaki kişiyi kültürel kimlikleri, duygusal, bilişsel nitelikleri ve davranış 
örüntüleriyle birlikte, bağlamı oluşturan bileşenler olarak dikkate alır.

İletişimin amacı “niyetlenilen anlamı aktarmak” olduğuna ve anlam ile bağlam 
arasında doğrudan bir ilişki bulunduğuna göre, kültürlerarası iletişim yeterliği 
karşılaşılan kültürün sadece dilini bilmekle sağlanamaz. 

Birey iletişim amaçlarına ulaşabilmek için etkileşim sırasında, kültürle ilgili 
bilgisine ve iletişim yeteneğine dayanarak, içinde bulunulan durumu doğru algı-
lamalı, kodları buna göre seçmeli ve yorumlamalıdır.

Kültürlerarası tutum açısından bakıldığında, bireyin iletişim kurduğu kişinin 
kültürünü anlaması ve bu kültüre karşı olumlu tavır geliştirmesi kültürlerarası 
iletişim yeterliğine ulaşmanın anahtarı olarak kabul edilmektedir. Gözlenebilir 
davranışlar yoluyla tutumları ölçmek görece daha kolay sayıldığı için, bireylerin 
kültürlerarası iletişim yeterliklerinin değerlendirmesinde yabancıya karşı geliştir-
diği tutumlara bakılır. Burada konu edildiği şekliyle tutum, “bir bireye atfedilen ve 
onun karşısındaki kişi ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını etkileyen eğilim” 
ya da “bireyin önceki deneyimlerine dayanan kanı, inanç ya da öneğilim” olarak 
tanımlanabilir. 

Tutumların “eğilim” niteliği, bireyin belirli davranışları göstermeye diğer dav-
ranışlardan daha yatkın veya istekli olduğunu belirtmektedir. Bir bireyin herhangi 
bir kişiye ya da nesneye karşı tutumunu onun davranışlarına bakarak çıkarabili-
riz. Tutumla ilgili değerlendirmeler nesnel veriler yerine çıkarımlara dayalıdır ve 
kesin sonuçlar elde etmek her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle de kültür-
lerarası iletişim yeterliğine  “kültürlerarası tutum”  açısından bakmak son yıllarda 
tercih edilmeyen bir yaklaşımdır.

Kültürlerarası iletişim yeterliğine davranışsal yetenekler açısından bakıldığın-
da, insanların amaç yönelimli ve seçici olduğu varsayılır. Bu nedenle de insan-
ların, etkileşim sürecinde, mevcut yetenekleri arasından, karşılaşılan durumda 
etkin olacak ve olmayacakları seçebilir. Yeterlik kazanmış bireyler, etkili olacak 
yeteneklerini saptayabilir ve kültürlerarası iletişim sürecinde bunlardan yararla-
nabilirler. Bu bakış açısı, kültürlerarası iletişim yeterliğini tamamen yeteneklerle 
ilgili bir kavram olarak ele almaktadır. Başka deyişle çok sayıda davranışsal yete-
neğe sahip bireyler, eğer karşılaştıkları kültürlerarası iletişim durumlarında doğ-
ru seçim yapabilirlerse etkin iletişim kurabilirler. Burada, yetenekler arasından 
seçimin hangi ölçütlere göre yapılacağı ya da hangi yeteneğin hangi bağlamda et-
kin olacağının nasıl tahmin edileceği belirtilmemektedir. Doğru seçim yapmanın 
kendisi de bir yetenek olarak kabul edilmektedir. Oysa farklı kültürlerle gerçekle-
şen karşılaşmalarda doğru seçimin yapılabilmesi için bireyin o kültürle ilgili bilgi 
ile donanmış olması gerekmektedir. Yeteneğin var olması değil, hangi yeteneğin 
ne zaman kullanılacağının bilinmesi önemlidir. Aksi takdirde çok sayıda yeteneğe 
sahip bireyler, bilgisizlik yüzünden yapacakları yanlış seçimler yüzünde etkin ile-
tişim kuramaz, yanlış anlamalara neden olurlar.

İletişim yeterliğine kültürel kimlik açısından bakıldığında, dinamik bir süreç 
olan kültürlerarası iletişime katılan bireylerin birbirlerinin kültürel kimliğini ta-
nıyarak, deneyimlerini geliştirebildikleri görülür. Bireyler kültürlerarası karşılaş-
malarda kültürel kimlikleri ile mensup oldukları kültürü temsil ederler. 

İletişim süreci boyunca taraflar birbirlerini tanımaya başlar ve sürecin her adı-
mı bir öncekinden farklı bir noktadan başlar. Süreçte elde edilen her deneyim, bir 
sonraki aşamada değerlendirilir ve sürecin daha verimli olması, yani anlamların 
karşıya aktarılmasında amaca daha çok yaklaşılması sağlanmış olur. 
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İletişim dinamik bir süreçtir.

Duruma kültürel kimlik açısından bakıldığında, kültürlerarası iletişim süre-
cine katılanların kültürel kimliklerini açıkça ortaya koyması,  karşılıklı olarak 
deneyim kazanılmasına ve süreç içinde öğrenme yoluyla iletişim etkinliğinin 
arıtılmasının mümkün olduğu görülür. Kültürlerarası karşılaşmalarda bireyler 
diğer tarafın sembolleri, normları ve davranış örüntüleri hakkında bilgi sahibi 
olurlar. Bu yüzden kültürlerarası iletişimde yeterli olan birey, kültürel sembollerin 
ve normların, etkileşim sırasında değişebilen anlamlarını nasıl tartışabileceğini ve 
onlara nasıl saygı göstereceğini bilirler.

Sizce kültürlerarası iletişim disiplini çoğunlukla hangi bakış açısından yararlanır?   

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM YETERLİĞİ TÜRLERİ 
Kültürlerarası karşılaşmalarda etkin iletişim kurmak için yukarıda sıralanan 
bütün alanlarda yeterlik kazanmak mümkün değildir. Farklı kültürel kimliklere 
sahip bireylerin etkileşim sürecinde gösterdikleri davranışlar incelendiğinde, bu 
bireylerin etkin iletişim kurabilmek için farklı türlerde iletişim yeterliği geliştir-
dikleri görülür. Bu yeterlik türleri temel yeterlik, toplumsal yeterlik, bireylerarası 
yeterlik, dil yeterliği, iletişim yeterliği ve ilişkisel yeterlik olarak sınıflandırılabilir.

Temel yeterlik, bireyin iletişim amaçlarına ulaşmak için yeni toplumsal çevreye 
etkin bir şekilde uyum sağlamasına yarayan genel nitelikleri ifade eder. Bu anla-
mıyla temel yeterlik, bireyin, farklı durumlarda gereksinme duyduğu bilişsel kapa-
sitesiyle ilgilidir. Yabancı kültürlerle ilgili bilgilerin öğrenme yoluyla elde edilmesi, 
değerlendirilmesi, içselleştirilmesi ve zihinde sınıflandırılması bilişsel süreçlerdir. 
Herhangi bir yabancı kültür hakkında daha çok bilgiyi doğru kaynaklardan öğrenip 
değerlendirdikten sonra yorumlamak, içselleştirmek ve sınıflandırarak uygun du-
rumlarda onlardan yararlanmak bireyin bilişsel kapasitesi ile ilgilidir. 

Başka deyişle birey, kültürlerarası iletişimde temel yeterliğe sahip olabilmek 
için öğrenebilmeli, öğrendiklerini değerlendirip kendine mal edebilmeli, sonra da 
gerektiğinde en uygun bilgileri seçerek bu bilgilerden uygun iletişim davranışları-
nı göstermek için yararlanabilmelidir. Dolayısıyla kültürlerarası iletişimde temel 
yeterlik, yetenekten önce bilişsel kapasiteye sahip olmayı zorunlu kılar.

Toplumsal yeterlik, başkalarının duygularını sezebilme, toplumsal rol üstlenme, 
bilişsel karmaşıklık ve etkileşimi yönetebilme gibi yetenek ve nitelikleri kapsar. Her 
bireyin kendi toplumu içinde, öğrendiği kültürel kalıplar çerçevesinde uygun dav-
ranışlar göstermesi normal karşılanır. Kültürlerarası iletişimde ise bireyin yabancı 
olduğu bir toplum içinde, onun normlarıyla çatışmayacak şekilde davranması bek-
lenir. Yabancı bir toplumda, toplumun üyeleri ile uyum içinde hareket etmek için 
sezgi yeteneğinin gelişmiş, toplum hakkındaki bilgi donanımının da eksiksiz olması 
gerekir. Yabancısı olunan bir toplumda başkalarının duygularını sezebilmek için, o 
kültürde bireylerin hangi duygularını nasıl ifade ettiklerini bilmek zorunludur. 

Anadolu kültüründe gülümsemek memnuniyet ifadesi iken Japon kültüründe 
belirli gülümseme türü kızgınlığın işareti sayılır. Bu nedenle belirli sembolleri al-
gılamak onları anlamlandırmak için yetmez; aynı zamanda o sembollerin kullanıl-
dığı kültürde ne anlam taşıdığı da bilinmelidir. Bir yabancının herhangi bir toplum 
içinde rol üstlenmesi, o bireyin toplumun diğer üyeleri tarafından kabul edilmesiyle 
doğrudan ilişkilidir. Toplumda kabul görmek ise hem uzun bir süreçtir hem de bil-
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gi ve çaba gerektirir. Dolayısıyla toplumsal yeterlik kazanmış bireyler kültürlerarası 
karşılaşmalarda etkin iletişim gerçekleştirme konusunda daha yüksek şansa sahiptir.

Bireylerarası yeterlik, yüzyüze iletişimde iletişim amaçlarına ulaşabilme nite-
liğine sahip olmayı ifade eder. Her ne kadar bireylerarası yeterlik toplumsal ye-
terliğin sınırları içinde görünse de toplumsal yeterlikten farklı olarak, toplumu 
oluşturan fertlerle birebir iletişimde elde edilen öznel başarıyı vurgulamaktadır. 
Bir grup içinde yapılan sunumun genel olarak anlaşılması veya amaçlanan bir 
anlamın grup üyelerinin çoğunluğuna aktarılmış olması toplumsal yeterliği gös-
termek için yeterli olabilir. Ancak bireylerarası yeterlik, etkileşime katılan kişinin 
amaçladığı anlamı bizzat karşısındaki kişiye aktarması ile ölçülür. Başka deyiş-
le bireylerarası yeterlikte başarı ya tamdır ya da yoktur. Karşıda tek bir birey ve 
aktarılacak belirli bir anlam vardır. Oysa grubun büyük kısmıyla etkin iletişim 
sağlanmasıyla toplumsal yeterlik elde edilebilir. Bu nedenle yabancı kültürde bi-
reylerarası yeterlik kazanmış insanlar, karşı tarafın kültürüyle ilgili gerekli ve ye-
terli bilgiyi edinmiş; karşıdakinin duygularını sezebilen ve durumun gerektirdiği 
bilgiyi davranışlarını yönetmekte kullanabilen bireylerdir. 

Dil yeterliği, iletişim sürecinde yararlanılan dilin doğru olarak kullanımıyla ilgilidir. 
Kültürlerarası iletişimin bir disiplin olarak ortaya çıkmasında dil bilimcilerin ve özel-
likle yabancı dil öğretimi ile uğraşan dil pedagoglarının önemli katkısı olmuştur. An-
cak birinci bölümde de belirtildiği gibi, dil bilimciler, iletişim sürecinde dili en önemli 
bileşen, bazı durumlarda ise tek faktör olarak değerlendirerek diğer bileşenlerini bir 
kenara bırakmıştır. Oysa kültürlerarası iletişimi kültür bilimleri çerçevesinden gören 
etnografik yaklaşım, iletişim sürecinde dilin önemini yadsımadan, anlamın oluşmasın-
da bağlamın rolünü vurgulamaktadır. Dil yeterliği ancak diğer yeterliklerle desteklen-
diği takdirde kültürlerarası etkileşimde etkin iletişim kurulmasına katkıda bulunabilir. 

Dil yeterliği tek başına kültürlerarası iletişim yeterliği kazandırmaz.

Amerikalı antropolog Edward T. Hall’ün kültürlerarası iletişimin kuramsal 
dayanaklarını açıkladığı yıllarda, yabancı dilleri tercüme edebilecek bilgisayar 
programları yapımı konusunda önemli girişimlerde bulunulmuştu. Daha sonraki 
yıllarda, iletişimde bağlamın önemi anlaşıldıkça, böyle bir çabanın anlamsız oldu-
ğu ortaya çıktı. Günümüzde İnternet’te gezinirken karşılaştığımız hemen bütün 
dillerdeki metinleri bir tıklama ile kendi dilimize çevirebiliyoruz. Ancak bunu 
deneyenler, çevirilerin ne kadar yetersiz ve hatalı olduğunu görürler. Bilgisayar 
programları ile yapılan çevirilerde her dilin bilinen bütün sözcükleri, tamlamaları, 
ekleri, deyimleri, atasözleri ile dilbilgisi kuralları kapsanabilir. Ancak sonsuz sayı-
da iletişim durumunu ifade eden bağlamların programlanması mümkün değildir. 
Aynı sözcük, cümle ya da deyim farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşıyacaktır. 
Bu nedenle “dili bilen” bilgisayarın çeviri yoluyla amaçlanan anlamları aktarması 
beklenemez. Ayrıca her dil ait olduğu kültürün gereksinmeleri, dünya görüşü ve 
düşünme biçemiyle uyumlu olduğu için, hiçbir dili başka bir dile mekanik yoldan 
çevirmek mümkün değildir. Çevirmenler bir dilde aktarılmak istenen anlamın 
diğer dildeki en yakın karşılığını oluşturmaya çalışırlar. Bu yüzden çevirmenlik 
sadece dili bilmekle olmaz. İyi çevirmenler, dilinden çeviri yaptıkları kültürü de 
çok iyi tanımak zorundadır. Aksi takdirde İnternet’te çeviri yapan bilgisayar prog-
ramlarından pek farkları kalmaz.

İletişim yeterliği etkileşim sürecinde kullanılan dil, bu dilde hazırlanan iletiler, 
sözsüz semboller ve bütün bunların uygun kullanımıyla ilişkilidir. Uygunluk, ile-
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tişim yeterliğinin temel niteliğidir ve bağlamla doğrudan ilişkilidir. Hangi iletinin 
hangi bağlam için uygun olduğu ilgili kültür hakkında bilgi sahibi olmayı gerek-
tirir. Uygun iletiler, sadece dili bilmek ya da sembolleri tanımakla oluşturulamaz. 
Her kültürde aynı anlamı taşıyan çeşitli sözcükler ya da semboller bulunur ve 
bunlar ancak belirli bağlamlarda kullanılabilir.  Aynı anlamı aktarmak için hangi 
bağlamda, hangi sözcük ya da sembolün kullanılacağı kültürün üyeleri tarafından 
çocukluktan itibaren öğrenilir. İletişim yeterliği edinmenin yolu da yabancı kül-
türün bu kurallarını öğrenmekten geçer.

İlişkisel yeterlik yukarıda sıralanan yeterliklerin çoğunu içermekle birlikte di-
ğerlerinden bağımsızdır ve etkileşimin karşılıklı süreçleri ile ilgisi açısından di-
ğerlerinden ayrılır. Bir birey, başkalarıyla etkileşimde bulunmak ve iletişim amaç-
larına ulaşmak için önce onlarla belirli düzeyde ilişki kurmalıdır. “İlişki kurma” 
yerine “bağlantı kurma” da denilebilir. Bu durumda bireyler arasında iletişimsel 
bir “bağ” kast edilmektedir. Bağlantı oluşturmak için bağın, iki uçta bulunan bi-
reye de en az birer noktadan temas etmesi gerekir. Başka deyişle bağlantı kur-
mak isteyen birey, karşıdakinde bir bağlantı noktası, başlangıç noktası bulmalı 
ve iletişimsel bağı oraya bağlamalıdır. Örnek olarak, ilk kez karşılaşılan yabacıya 
“merhaba” demek ya da adını sormak onun yanıt vermesini sağlayacak ve böylece 
bir bağ kurulmuş olacaktır. İlişkisel yeterlik, bağ kurabilmak, kurulan bağlantıyı 
koruyabilmek ve geliştirebilmek” olarak ifade edilebilir. 

Bu nedenle ilişkisel yeterlik diğer yeterliklerin çoğuna sahip olunmasını zo-
runlu kılar.

Size göre, kültürlerarası iletişim yeterliği türlerinden hangisi etkileşim sürecinde 
diğerlerinden daha önemlidir?

Els Oksaar’ın Kültürlerarası İletişim Bağlamında Kültür Kuramı (Çeviren: Ayhan 
Selçuk, Konya, 2008) adlı kitabını okuyabilirsiniz.

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM YETERLİĞİ EDİNME SÜRECİ 
Kültürlerarası iletişim yeterliği, bireyin etkileşimde bulunduğu yabancılarla etkin ile-
tişim kurabilmesini sağlar ve duygusal, bilişsel ve davranışsal bileşenlerden oluşur.

Bireyin duygusal bakımdan yabancı ile iletişime hazır olması kültürlerarası ile-
tişim yeterliğinin ön koşuludur. Bir insanın, 

•	 etnomerkezci	olmaması	ya	da	etnomerkezcilik	düzeyinin	düşük	olması,	
•	 karşılaşılan	kültürle	ilgili	ön	yargılarının	bulunmaması	ya	da	ön	yargıları-

nın farkında olması, 
•	 açıklık	ve	sezgi	gücüne	sahip	olması	

kültürlerarası iletişim yeterliği edinmeye duygusal açıdan hazır olduğunu gösterir. 
İkinci düzey bilişsel donanımdan oluşur. Bunun için, 
•	 kültürlerarasılık	bilincini	kazanmak,	
•	 kendinin	ve	kendi	kültürünün	farkında	olmak	ve	kültürlerarası	karşılaşma-

larda gerçekçi beklentilere sahip olmak gerekir. 
Üçüncü sırada fiili ya da davranış düzeyi gelir. Bu düzeyde birey, kültürlerarası 

karşılaşmalarda duygusal ve bilişsel donanımına dayanarak iletişim davranışları 
sergiler. 

•	 İletişim	sürecinde	karşıdakine	saygı	göstermek,	
•	 esnek	olmak,	

İlişkisel yeterlik, başkasıyla 
bağ kurabilmek, kurulan 
bağlantıyı koruyabilmek ve 
geliştirebilmektir.
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•	 dil	ve	genel	olarak	iletişim	becerilerini	kullanmak	ve	
•	 belirsizliğe	karşı	toleranslı	olmak	

davranışsal donanımın temelini oluşturur.
Kültürlerarası iletişim yeterliğinin bütün düzeyleri gündelik yaşamda gerçek-

leşen kültürlerarası karşılaşmalarda birbiriyle bağlantılı olarak çalışır. Her karşı-
laşmada duygular, biliş ve davranışlar etkin iletişim sağlamak amacıyla birbirini 
destekler ve tamamlar. 

Bu süreç oldukça karmaşıktır ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için yukarıdaki 
gibi gruplandırılırlar. 

Kültürlerarası iletişim yeterliğini edinme sürecinde de öğrenmeyi kolaylaştır-
mak ve edinilen donanımın ölçülmesini kolaylaştırmak için yukarıdakine benzer 
bir sıra izlenir. İlk aşamada kültürlerarası duyarlılık, ikinci aşama da kültürlerara-
sı uyanıklık, üçüncü aşamada ise kültürlerarası beceriklilik geliştirilir. Bu süreçler 
birbirini izler ve önceki süreç tamamlanmadan diğerine geçilemez. 

 
Kültürlerarası Duyarlılık Kazanma 
Kültürlerarası duyarlılık kazanmak duygusal bir süreç içinde gerçekleşebilir. Duy-
gusal süreç, bireyin özel durum ve ortamlarda, farklı kültürden insanlarla karşı-
laştığında duygularındaki değişiklik üzerinde yoğunlaşır. Kültürlerarası duyarlılık 
kazanma aşamasında birey kültürlerarası etkileşimden önce, etkileşim sırasında 
ve etkileşimden sonra olumlu duygusal yanıtlar planlayıp vermeyi ve alabilmeyi 
öğrenir. Olumlu duygusal yanıtlar, kültürel farklılıkların tanınması ve onlara say-
gı duyulması sonucunu getirir. Bu süreç, kültürlerarası duyarlılığın geliştirilmesi 
süreci olarak tanımlanır.  

Kültürlerarası iletişim yeterliğinin duygusal yönü, bireyin kendini değerlen-
dirmesi temeline dayanır. Bu değerlendirme bireyin 

•	 öz	saygısını,	
•	 açık	fikirliliğini,	
•	 ön	yargısız	davranışlarını	ve	
•	 sosyal	rahatlığını	kapsar.	
Bireyin kendini değerlendirmesi, kendini nasıl bir kişi olarak gördüğünü ifade 

eder ve onun yalnız iletişim sürecindeki davranışlarını değil, aynı zamanda bire-
yin kendi çevresindeki yerini de belirler. Kendini değerlendirmenin önemli bir 
bileşeni “öz saygı”dır. 

Öz saygı, “kendini benimseme, onaylama, kendine değer verme, saygı duyma; 
kendi değerine ilişkin değerlendirme” olarak tanımlanmaktadır (Budak, 2003: 581). 

Öz saygısı yüksek bireylerle öz saygısı az olan bireylerin kültürlerarası iletişim 
sürecindeki davranışları birbirlerinden farklıdır (Adler ve Towne, 1993). Öz say-
gısı yüksek bireyler, öz saygısı az olanlara göre;

•	 başkaları	hakkında	daha	olumlu	düşünen,	
•	 başkalarından	daha	çok	kabul	gören,	
•	 başkaları	tarafından	izlendiğinde	daha	etkin	olan,	
•	 amirleriyle	birlikte	çalışırken	kendini	daha	rahat	hisseden	ve	
•	 başkalarının	olumsuz	yorumlarına	karşı	kendilerini	daha	iyi	koruyan	kişilerdir.	
Öz saygısı yüksek bireyler, “grup dışı birey”lere karşı daha olumlu duygular 

besleme eğilimindedir. Öz saygı, kültürlerarası etkileşim sırasında bireylere, du-
rumun gerektirdiği özel gereksinmeleri karşılayıp karşılayamayacaklarını hesap-
lamaları konusunda yardımcı olur. Kendini değerlendirmenin diğer bileşenleri de 
kültürlerarası iletişimi etkiler. Söz gelişi, kültürlerarası iletişimde yeterli olan bir 

Duygusal, bilişsel ve 
davranışsal yeterlikler 
birbiriyle bağlantılıdır.

Öz saygı; kendini benimsemek, 
onaylamak, kendine değer 
vermek, saygı duymaktır.



Kültürlerarası İletişim170

birey, dış görünüşüyle, etkileşimde bulunduğu kişilerin güvenini kazanabilmeli, 
güvenilir ve sabit bir kişiliği olduğunu gösterebilmeli, kendine güvendiğini ve gü-
venilir olduğunu hissettirebilmelidir. Bütün bu bireysel nitelikler, öz saygıyı artırır 
ve bireyin kültürlerarası iletişim yeterliğini geliştirir. 

Açık fikirlilik, bireyin uygun durumlarda kendini açıkça ifade etmeye hazır ol-
duğunu ve karşıdakinin açıklamalarını kabul edeceğini gösterir. Bu olumlu davra-
nış, farklı davranış kalıplarını ve psikolojik ve sosyolojik gerçeğin çeşitliliğini kabul 
etmeye hazır “çok kültürlü birey”in niteliklerinden bir tanesidir.  Açık fikirli birey-
ler, dünyayı daha geniş anlamda algılar ve bir fikri hayata geçirmenin farklı yolları 
olduğunu anlayabilirler. Açık fikirlilik aynı zamanda, kültürlerarası etkileşimde 
farklı görüş ve fikirleri tanımayı, değerlendirmeyi ve kabul etmeyi sağlar. Açık fi-
kirli bireylerin katıldığı kültürlerarası iletişim sürecinde karşılıklı olarak kültürel 
kimlikler tanınır ve bu durum etkin iletişimin gerçekleşmesine yardım eder.

Yargılayıcı olmamak, bireyin kültürlerarası iletişim sürecinde diğerlerini içten-
likle dinlemesine engel olan ön yargılara sahip olmamasını ifade eder. Yargılayıcı 
olmamak aynı zamanda etkileşime katılan diğer bireylerin, istekle dinlenildik-
lerini görerek, kendilerini psikolojik olarak rahat hissetmelerine yardım eder. 
Etkileşenlerin karşılıklı olarak durumdan hoşnut olmaları kültürlerarası iletişim 
yeterliği için bir ölçüttür. Yargılayıcı olmamak ve açık fikirli tutum kültürlerarası 
iletişim sürecinde kültürel farklılıklardan zevk alma duygusu ile beslenir. 

Bu alanda yeterli birey, sadece kültürel farklılıkları tanımak ve kabul etmekle 
kalmamalı, aynı zamanda, iletişime katılan diğer tarafın da bu etkileşimden hoşnut 
kalmasını sağlayacak şekilde, durumu zevkli hâle getirmelidir. Chen ve Starosta, 
kültürlerarası etkileşimden hoşnutluğu üç ana başlık altında toplamaktadırlar: 

•	 Farklı	kültürlerden	bireylerle	iletişim	kurma	zevki,	
•	 farklı	kültürlerden	insanlarla	iş	ilişkilerini	geliştirme	zevki,	
•	 verilen	görevleri	farklı	bir	kültürel	ortamda	yerine	getirme	zevki	(Chen	ve	

Starosta, 1996: 363).
Sosyal rahatlık, kültürlerarası iletişimde “kaygı” duygusunu azaltma yeteneği 

olarak tanımlanmaktadır. Kendi kültürel ortamlarının dışında bulunan bireylerin 
yabancılarla katıldığı ilk etkinliklerde genellikle birçok beklenmeyen durumlar 
ortaya çıkar ve birey yeni bir durumla karşılaştığında çoğunlukla psikolojik gü-
vensizliğe dayalı kaygı duyar. Sosyal kaygının göstergeleri arasında terleme, kesik 
hareketler, vücut gerginliği, konuşmada karışıklık, tereddüt ve tepkide azalma 
vardır. Kültürlerarası iletişimde yeterli bireyler diğer insanlarla iletişim kurarken 
kaygı duygusunu da içeren bütün engelleyici duyguların üstesinden gelebilen ki-
şilerdir. Burada tanımlanan bireysel nitelikler, kültürlerarası iletişime katılanla-
rın, kültürler arasındaki farklılıklara saygı duyma ve onları kabullenmede duyarlı 
olmalarını sağlar. Böylece birey yeni kültürel çevreye daha kolay uyum sağlar ve 
“kültür şoku”nun etkisi azalır. 

Kültür şoku, “bir kültüre mensup bireylerin, tanımadıkları ya da daha önce 
içinde yaşamadıkları farklı bir toplumsal çevreye girdikleri zaman, o çevreye ait 
kültür ögeleri karşısında uyum yapmakta zorlanmaları sonucunda içine girdikleri 
sıkıntı, bunalım, zorluklar ve gösterdikleri tepkiler, anomi durumu” olarak tanım-
lanmaktadır (Emiroğlu ve Aydın, 2003: 537). 

Kültür şoku, bir yabancı kültürle yakın ilişki kurma anında ortaya çıkan ve 
şimdiye kadar tam anlamıyla araştırılmamış olan psikolojik durumu ifade eden 
bir kavramdır. Kültür şokuyla birlikte ortaya çıkan anlamama, evrensel kabul edi-
len davranış kalıplarının geçersiz olması ve yönelimsizlik durumu, bireyin davra-

Kültür şoku, bireylerin, 
tanımadıkları bir toplumsal 
çevreye uyum sağlamakta 
zorlanmaları sonucunda 
içine girdikleri bunalım ve 
gösterdikleri tepkiler, anomi 
durumudur.
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nışlarında belirsizliğe, korkuya, sonuç olarak da reddetme ve saldırganlığa, ken-
dini geri çekme ve izolasyona neden olabilir (Fischer, 1988: 274-275). Emiroğlu 
ve Aydın’a göre, “Kültür şoku durumunda birey, bir boşluk durumu yaşar; çünkü 
toplumsal çevresini anlamlandırabileceği ve çevresiyle ilişki kurabileceği temel 
araçtan, yani kültürden yoksundur. Bu nedenle başka bir toplumsal çevreye gi-
den bireyler, büyük ölçüde kendi cemaatlerinin ya da kendisine yakın cemaatlerin 
yanında yaşamaya çalışır. Büyük kentlerdeki belirli hemşehri gruplarının iskân 
ettiği mahalleler ve hemşehri dernekleri; yurt dışında ise aynı ülkenin, hatta aynı 
yöresinden gidenlerin oluşturduğu mahalleler ve oralarda mekân, üretim ve tüke-
tim ilişkileri ve alışkanlıkları bakımından yeniden üretilen kültür ögeleri büyük 
ölçüde kültür şokunu çabuk ve kolay atlatmaya ve yeni duruma uyum sağlamaya 
dönük çözüm arayışlarının sonucudur” (Emiroğlu ve Aydın, 2003: 537-538).

Öz saygı, açık fikirlilik, yargılayıcı olmamak ve sosyal rahatlık bireyin içinde 
bulunduğu yeni ortamda kendini psikolojik olarak rahat hissetmesini ve kendin-
den memnun olmasını sağlayarak kültürlerarası uyum sürecini hızlandırır.

Kültürlerarası Uyanıklık Kazanma 
Kültürel uyanıklık, bireyin kendi kültürünün ve iletişime katılan diğer bireyin kül-
türünün onların düşünce ve davranışlarını nasıl etkileyeceğini anlaması anlamın-
da kullanılır. Kültürün etkisinin farkında olma, ortak insan davranışları yanında, 
kültürel davranış kalıpları arasındaki farklılıkları da anlamayı kapsar (Kartarı, 
2006: 243). Kültürlerarası durumlarda uyanıklık, bilişsel bir süreç çerçevesinde 
kazanılabilir. Kültürlerarası iletişim yeterliğinin bilişsel yönü, bireyin kendisinin-
ki ile diğer kültürler arasındaki farklılıkları öğrenip anlayarak bulunduğu ortam 
hakkında bireysel düşüncelerini değiştirmesi sürecini vurgular. 

Kendi kültürünü enformel yolla, ilk çocukluk döneminde itibaren aile ve yakın 
çevresi ile daha sonraki eğitim aşamalarında öğrenen birey, yabancı kültürü öğ-
renmek için özel bir çaba harcamalıdır. Bilişsel bir süreç olan öğrenme sonucun-
da edinilen bilgiler, kültürlerarası karşılaşmalarda aktarılmak istenen anlamlarını 
açmak için başvuru çerçevesi oluşturur. Birinci bölümde açıklanan anlamlandır-
manın bilişsel süreçleri kültürlerarası iletişimde de geçerlidir ve bilmediğimiz, 
deneyimlemediğimiz sembollerden amaçlanan anlamları çıkarmamız mümkün 
değildir. Bu yüzden, kültürlerarası iletişimde bilişsel süreçlerin etkin biçimde iş-
lemesi, bireyin karşılaştığı yabancı kültür hakkında edindiği bilgilerle gerçekleşir. 
Bu nedenle onun dilini öğrenme de dâhil olmak üzere, yabancı kültür hakkında 
bilgi edinmek, kültürlerarası uyanıklığın temel taşıdır.

Yabancı kültür hakkında bilgi edinme ve bunu etkileşimde yararlanmak üzere 
değerlendirmeyi de içeren bilişsel süreç, kültürlerarası etkileşimde çok anlamlılık 
ve belirsizliği azaltmaya yöneliktir. Bilişsel süreci tamamlamış birey, rahatsızlığını 
göstermeden veya çok az göstererek, dikkati çekecek ölçüde bireysel, bireylerara-
sı ya da grubu ilgilendiren sonuçlar doğmasına yol açmadan, durumsal talepleri 
yeni ortama uydurabilir ve bunu değişen çevre koşullarında çabucak ve rahatlıkla 
uygulayabilir.  Bilişsel süreç bundan sonra bireye iletişimin kültürel ögelerini fark 
etme yeteneğini geliştirmek ve çok kültürlü birlikteliği sürdürmek için çokkim-
likli bireyleri sezme olanağı verir. Sezgi, anlamanın, “kendinin farkında olmak” 
ve “kültürel uyanıklık” yönlerinden oluşan “kültürlerarası uyanıklık” yeteneğidir.

Bireyin etkileşim sürecinde yetkin sözel davranışlar göstermesi, onun kendini 
gözlemesi ve ne olduğunun farkında olmasına bağlıdır. Kendini tanıma bireyin kül-
türlerarası iletişimde yeterli olmasına ve başka kültürleri değerlendirebilmesine yar-

Bilişsel uyanıklık, yabancı 
kültürü öğrenmeyle ilişkilidir.

Sezgi, anlamanın, kendinin 
farkında olmak ve kültürel 
uyanıklık yönlerinden oluşan 
kültürlerarası uyanıklık” 
yeteneğidir.
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dım eder. Kendini gözleyen ve tanıyan bir birey kültürlerarası iletişime katılan diğer 
bireye kendini tanıtma ve ifade etme konusunda daha duyarlı davranır ve kendini ta-
nıtırken davranışsal mesajları nasıl kullanacağını bilir. Kültürel uyanıklık sürecinden 
geçen bir birey, bakışlar, jestler ve kibarlık normları gibi bazı evrensel insan davra-
nışlarına dayalı olarak, farklı kültürlerden insanların kültürlerarası iletişim sürecinde 
bu evrensel davranışları kendilerine nasıl uyarladıklarını anlamaya başlar. Kültürel 
uyanıklık kazanma süreci, yalnız “kültürel farklılaşma”yı anlamayı değil, aynı zaman-
da birden çok kültürün bir arada bulunmasını olumlu karşılamayı da sağlar. 

Kültürlerarası anlayış, kültürel farklılıklar iletişim sürecini etkilemeye başla-
dığında bireyin davranışlarını ayarlamasına yardım eder. Bu nedenle üçüncü bö-
lümde kuramsal dayanakları açıklanan kültürel farklılaşma boyutlarını anlamak, 
kültürden kültüre farklılıklar gösteren iletişim davranışlarını belirlemeye ve tanı-
maya olanak verir. Bütün kültürler kendi üyelerinin çevresindeki enformasyonu 
edinmeleri için belirli yolları kullanma eğilimi gösterdiği için, kültürlerarası ileti-
şimde bu farklılıklara dayalı olarak yanlış anlamalar ortaya çıkar. Bu nedenle bir 
birey kültürlerarası iletişimde yeterli olabilmek için, içinde etkinlik gösterdiği ya-
bancı kültürde tartışmaların nasıl yürütüldüğü ve bilginin nasıl belirlendiğini öğ-
renmelidir. Başka deyişle bir birey iletişim davranışlarını, tanımadığı etkileşenin 
gönderdiği iletilere uyumlu hâle getirebilmek için önce, onunla arasında herhangi 
bir kültürel farklılık olup olmadığını anlamalıdır. Eğer etkileşime katılanlar, diğer 
tarafın davranışlarıyla uyum sağlamak için kendi davranışlarında değişiklik yapı-
yorsa karşılıklı anlayışa ve verimli bir çokkültürlü birlikteliğe ulaşmış olurlar.  Bu-
rada, diğer kültürler hakkında bilgi sahibi olmanın kültürlerarası iletişim yeterliği 
alanında taşıdığı önem vurgulanmaktadır. Kluckhohn’un “kültür haritası” olarak 
adlandırdığı, diğer kültürler hakkında kazanılan bilgilerle oluşturulan referans 
çerçevesi ne kadar genişse ya da “kültür haritası”nı oluşturan bilgiler ne kadar 
doğruysa onu okumak ve ona göre davranmak da o kadar kolay olur (Kluckhohn, 
1948: 25).  Kültür haritasının en önemli ögeleri değerler, normlar ve toplumsal 
sistemlerdir. Kültür haritasını anlamak için bu ögelerin tanınması ön koşuldur. 

Kültürlerarası Beceriklilik 
Kültürlerarası iletişim yeterliğinin davranışsal yönü, farklı kültürlerden bireylerle 
etkileşime girildiğinde, nasıl etkin davranışlar gösterilebileceği ile ilgilidir. Kültür-
lerarası iletişim becerisi, etkileşim sürecinde iletişim amaçlarına ulaşabilmeyi sağ-
layan ustalığı ifade eder. Bu nedenle kültürlerarası iletişim becerisi aynı zamanda 
iletişim yetenekleriyle doğrudan doğruya ilgilidir ve her türlü sözlü ve sözsüz ile-
tişim davranışlarının, etkileşim sürecinde etkin biçimde kullanılmasını gerektirir. 
Kültürlerarası beceri, ileti oluşturma ve seçme, algılama, kendini uygun biçimde ifa-
de etme, davranışsal esneklik, etkileşimi yönetme gibi bilgi ve yetenekleri de  içerir. 

Kültürlerarası sözlü iletişimde uygun ileti oluşturma ya da seçme yeteneği, ya-
bancı dili ustalıkla kullanmakla ilişkilidir ve dil yeterliği ya da dil kullanımını be-
lirleyen bilgiyi, iletileri ustaca kodlamayı, iletişim sürecinde karşı tarafın algılaya-
bileceği iletiler göndermeyi, karşıdakinin dilini (bireysel kullanım farklılıklarını 
göz önüne alarak) anlamayı ve sözsüz iletişim davranışlarının anlamlarını bilmeyi 
kapsar. İletişime katılan bireyin dilini çok iyi bilmek, kültürlerarası iletişim yeter-
liği kazanma yolunda en önemli avantajlardan biridir. Ancak ileti oluşturma ve 
seçme becerisi, dilin yanında, anlamı destekleyen diğer iletişimsel tutum ve söz-
süz davranışları da içerir. Söz gelişi, bireyin etkileşime ön yargılı ya da ön yargısız 
olarak girmesi, karşısındaki kişiye vereceği yanıtların biçemi üzerinde etki yapar.
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Bireyin iletişim sürecinde kendini açması, kültürlerarası etkileşim sırasında 
kendisi hakkında gönüllü olarak uygun ve açık enformasyon vermesi demektir. 
Sohbet için uygun konular, farklı sosyal statüye sahip kişilere hitap biçemleri gibi 
kendini açmanın “uygun”luğu da kültürden kültüre değişir. Etkileşimde bulunan 
farklı kültürlerden bireylerin iletişim konusunu farklı bağlamlarda ele almaları, 
yine karşılıklı olarak belirsizlik duygusunu öne çıkarır. Belirsizlik derecesini azalt-
manın yollarından biri de etkileşenlerin kendilerini açmalarıdır.  

Davranışsal esneklik, farklı bağlam ve durumlarda uygun davranış biçemle-
rini seçebilme becerisini ifade eder ve kültürlerarası iletişim yeterliğinin yaratıcı 
yönünü vurgular. Davranışsal esneklik kazanmış bireyler, iletişim sürecine doğru 
ve uygun biçimde katılabilir ve iletişim amaçlarına ulaşabilmek için değişik dav-
ranışsal stratejiler uygulayabilirler. Kültürlerarası etkileşim sürecinde esnek dav-
ranabilen kişiler, farklı kültürün üyeleri ile bireysel ilişki kurabilmek için hangi 
güvenilir sözlü mesajları nasıl kullanabileceklerini bilirler.

Etkileşimi yönetmek, mekân içinde uygun konumları, duruş ve oturuşları be-
lirlemek, konuşma sırasına uymak, konuşmayı uygun şekilde başlatıp, uygun şe-
kil ve zamanda bitirmek becerisini kapsar. Bu beceriyi kazanmış bireyler, konuş-
manın atmosferini ve akışını da belirleyebilirler. Söz gelişi, konuyu değiştirebilir, 
tartışma havasını yumuşatabilir, tartışmaya katılan herkesin kendi fikrini açıkça 
ifade edebilmesine olanak verebilir ya da güç aralığını dikkate alarak etkileşime 
katılanların süre ve sıralarını belirleyebilirler. Etkileşimi yönetmek, kültürlerarası 
iletişim yeterliğinin önemli boyutlarından biridir. Bu konuda yapılan çalışmalar 
sonunda elde edilen sonuçlara dayanarak çeşitli davranış kategorileri oluşturul-
muştur. Ancak bu kategoriler bütün kültürlerde geçerli olmadıkları için evrensel 
nitelik taşımamaktadır. Bu nedenle ulusal kültürler için geçerli davranış rehber-
leri yeğlenmektedir. 

İletişim becerileri aynı zamanda kimliğin korunması ve empati gibi sosyal ye-
tenekleri de içermektedir. 

Empati, başka bir birey olarak aynı duyguları hissetmek olarak tanımlanmak-
tadır ve bireylerarası iletişim yeterliğinin önemli bir ögesidir.  Bu yetenek “etkin 
duyarlılık” olarak da tanınır. Empatik bireyler, iletişime katılan diğer bireyin davra-
nışlarını ya da duygularını oldukça doğru algılayabilir ve yorumlayabilirler. Bu yete-
neği kazanmış bireyler, etkileşimde bulundukları kişilerin duygu ve düşüncelerinin 
şekillendirdiği mesajları doğru değerlendirir ve onlara uygun yanıtlar verebilirler ve 
bu kültürlerarası iletişim yeterliği kazanmış bireylerde aranan niteliklerden biridir. 
Empati, doğuştan kazanılan bir yetenek değildir. Karşıdaki bireyin kültürel nitelik-
lerini bilmeden, iletişim durumunu onun gözünden görmeden duygudaşlık (em-
pati) kurmak mümkün değildir. Bu nedenle duygudaşlığın yolu da bilgiden geçer. 

Kimliği tanıma ve koruma, etkileşim sırasında bireyin, diğer karşısındaki kişi-
nin sosyal ve kültürel kimliğini tanıması ve ona saygı göstererek koruması demek-
tir. Kültürlerarası iletişime katılan bireylerin yalnız “kendilerinin kim olduğu”nu 
bilerek davranmaları yeterli değildir; karşıdaki bireyin kimliği de iletişim süreci-
nin temel bileşenidir ve göz ardı edilmemelidir. 

Etkileşime katılan bütün bireylerin kimlikleri sürecin temel bileşenidir ve saygı gösterilmelidir. 

Bu nedenle iletişim sürecinde akıcılığı sağlamanın koşullarından biri, etkile-
şenlerin birbirinin kimliğini tanımaları ve süreç boyunca bu kimliklere saygı duy-
duklarını göstererek korumalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri 
için hazırlanan bir rehberde, 
konuşmacının sözünün 
kesilmemesi, bir kişi 
konuşurken diğerlerinin 
konuşmaması, konuşma 
sırasının uygun biçimde 
diğerine verilmesi ve 
katılımcıların diğerlerinin 
konuşmalarını dikkatle 
dinlediklerini göstermeleri 
gerektiği belirtilmektedir. 
(Wiemann, 1977).
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Kültürlerarası iletişim yeterliği kazanmak için, önce kültürlerarası farklılaşma-
yı anlamak, farklılıklara duyarlı olmak, sonra bu farklılıkları ve onların nedenle-
rini öğrenmek, son olarak da farklı kültürlerden bireylerle etkileşime girildiğinde, 
iletişim sürecinde bunlardan yararlanarak edinilen bilgi ve deneyimleri iletişim 
davranışlarına yansıtımak gerekir.

Size göre, kültürlerarası iletişim yeterliği edinme süresini kısaltmak için hangi aşa-
mayı ihmal edebiliriz?
 
http://www.atlasedu.com/kulturler-arasi-iletisim-kurma-becerileri adresinden 
konu ile ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.

5
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Özet

İletişim yeterliği kavramını tanımlamak
İletişim yeterliği kavramı etkileşime katılan bi-
reylerin bir yandan kendi amaçlarını gerçekleş-
tirirken diğer yandan da etkileşimin taraflarını 
da tatmin edecek kişilerarası ilişkileri yürütme 
yetisine vurgu yapmaktadır. İletişim yeterliği, bi-
reyin iletileri oluşturan kodlarla sözlü ve sözsüz 
iletişim davranışlarını bildiğini ve bu davranışla-
rı iletişim bağlamına uygun biçimde kullanarak 
iletişim amacına erişebildiğini anlatan bir kav-
ramdır. Bu nedenle iletişim yeterliği sadece dili 
ya da sözsüz kodları ve uygun iletişim davranış-
larının neler olduğunu bilmekle gerçekleşmez. 
Sözlü ve sözsüz iletişim davranışları gündelik 
yaşamda toplum tarafından uygun görülen şe-
kilde ortaya konulmalıdır. Bu çerçevede iletişim 
yeterliği, kişisel bakımdan etkili, toplumsal ba-
kımdan uygun bir tarzda iletişim gerçekleştirme 
yetisi olarak tanımlanır.

Kültürlerarası iletişim yeterliği kavramını 
tanımlamak
 İletişim yeterliği kültürlerarası karşılaşmalarda 
daha karmaşık bir durumla baş etmeyi gerektirir. 
Farklı kültürlerden bireylerin etkileşiminde hem 
etkin bir iletişim gerçekleşmesi hem de iletişim 
davranışlarının içinde bulunulan kültürlerarası 
duruma uygun olması gerekir. Etkinlik, bireyin 
niyetlendiği anlamı karşıdakine aktarabilmesini, 
uygunluk ise bireyin iletişim durumunun temel 
bağlamsal taleplerini yerine getirmesini ifade 
eder. Kültürlerarası iletişim yeterliği, bireyin 
etkileşim sırasında her iki tarafı da ilgilendiren 
amaçlarına ulaşmak için mevcut durumun ko-
şulları içinde, olası iletişim davranışlarından en 
uygun olanını seçme becerisi olarak tanımlanır.  

Kültürlerarası iletişim yeterliği yaklaşımlarını 
sıralamak
 Sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi, 
iletişim bilimi gibi disiplinler bireylerin kültür-
lerarası iletişim yeterliğine farklı açılardan yak-
laşmaktadır. Bu yaklaşımlar; uluslararası birey 
yaklaşımı, öznel kültür yaklaşımı, çokkültürlü 
insan yaklaşımı, sosyal davranışçılık yaklaşımı, 
tipoloji yaklaşımı ve kültürlerarası iletişimci 
yaklaşımları şeklinde sıralanabilir. Uluslararası 
birey yaklaşımına göre,  yurt dışında geçici süre 
için yaşayan birey yabancılarla olan ilişkilerin-
den edindiği deneyimleri, yabancıyla ilişkilerine 
başarıyla uygulayabilme yeteneği ve kültürlera-
rası iletişim yeterliği kazanmış kişidir. Öznel kül-
tür yaklaşımına göre, her birey kendi kültürünü 
kişisel niteliklerine göre içselleştirir ve yeniden 
üretir, yani davranışlarına yansıtır ve beklenen-
den farklı davranan kişilerin davranışlarını an-
layışla karşılamayı ve bu davranışların nedenini 
sorgulamayı gerekli görür. Çokkültürlü insan 
yaklaşımı, bireylerin birden fazla kültürün üyesi 
olmaları durumunda, bu kültürlerin mensupları 
ile iletişimde sorun yaşamayacakları varsayımı 
üzerine kuruludur. Sosyal davranışçılık yaklaşı-
mına göre, kültürlerarası iletişim yeterliği, ileti-
şime katılan bireyin kişilik özelliklerinden çok, 
başka ülkelerde yaşayarak ya da eğitim prog-
ramları yoluyla elde ettiği deneyimlere bağlıdır.  
Tipoloji yaklaşımı, kültürlerarası iletişim yeterli-
ği ile ilgili farklı modeller geliştirmektedir. Her 
modelde kültürlerarası iletişim yeterliği, yeterlik 
için gerekli olan farklı bileşenlere dayalı olarak 
belirlenir. Kültürlerarası iletişimci yaklaşımları, 
bireyler arasındaki iletişim sürecini farklı kül-
türlerin üyeleri arasında başarılı etkileşimin 
merkezine koyar ve iletişim sürecine farklı açılar-
dan bakılabildiğini göz önünde tutarlar. Bu yak-
laşıma göre, kültürlerarası iletişim yeterliğine 
dört farklı açıdan bakılabilir. Bunlar etnografik, 
kültürlerarası tutum, davranışsal yetenekler ve 
kültürel kimlik bakış açılarıdır. 

1

2

3
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Kültürlerarası iletişim yeterliği türlerini ayırt 
etmek
 Temel yeterlik, bireyin iletişim amaçlarına 
ulaşmak için yeni toplumsal çevreye etkin bir 
şekilde uyum sağlamaya yarayan genel nitelik-
leri ifade eder. Toplumsal yeterlik, başkalarının 
duygularını sezebilme, toplumsal rol üstlenme, 
bilişsel karmaşıklık ve etkileşimi yönetebilme 
gibi yetenek ve nitelikleri kapsar. Bireylerarası 
yeterlik, yüzyüze iletişimde iletişim amaçlarına 
ulaşabilme niteliğine sahip olmak demektir. Dil 
yeterliği, iletişim sürecinde yararlanılan dilin 
doğru olarak kullanımıyla ilgilidir. İletişim ye-
terliği etkileşim sürecinde kullanılan dil, bu dil-
de hazırlanan iletiler, sözsüz semboller ve bütün 
bunların uygun kullanımıyla ilişkilidir. İlişkisel 
yeterlik, yukarıda sıralanan yeterliklerin çoğunu 
içermekle birlikte diğerlerinden bağımsızdır ve 
etkileşimin karşılıklı süreçleri ile ilgisi açısından 
diğerlerinden ayrılır. 

Kültürlerarası iletişim yeterliği edinme 
aşamalarını açıklamak 
 Kültürlerarası iletişim yeterliği duygusal, bilişsel 
ve davranışsal bileşenlerden oluşur. Bireyin kül-
türlerarası iletişim yeterliğinin duygusal yeterlik 
aşamasını tamamlaması için etnomerkezcilikten 
kurtulması ya da etnomerkezcilik düzeyini ola-
bildiğince düşürmesi, karşılaşılan kültürle ilgili 
ön yargılarını yenmesi ya da ön yargılarının far-
kında olması, açık ve sezgi gücüne sahip olması 
gerekir. İkinci aşama bilişsel donanım edinme 
aşamasıdır. Bunun için, kültürlerarasılık bilincini 
kazanması, kendinin ve kendi kültürünün farkın-
da olması ve kültürlerarası karşılaşmalarda ger-
çekçi beklentilere sahip olması gerekir. Üçüncü 
sıradaki davranış düzeyinde birey, kültürlerarası 
karşılaşmalarda duygusal ve bilişsel donanımına 
dayanarak iletişim davranışları sergiler. Bu aşa-
madaki donanım iletişim sürecinde karşıdakine 
saygı göstermek, esnek olmak, dil ve genel olarak 
iletişim becerilerini kullanmak ve belirsizliğe kar-
şı toleranslı olmak gibi nitelikleri içerir.

4 5
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim yeterliğinin vazge-
çilmez bileşenidir? 

a. Sözlü iletişim kodlarını bilmek
b. Sözsüz iletişim kodlarını bilmek
c. Kültüre ait sembolleri tanımak
d. İletişim bağlamını tanımak
e. Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi iletişim yeterliği için kul-
lanılan “kişisel bakımdan etkili, toplumsal açıdan uy-
gun” ifadesini açıklar? 

a. İletişim yeterliğine sahip birey topluma uyar ve 
etkileyici davranışlarda bulunur.

b. İletişim yeterliğine sahip bireyin davranışları 
toplumda etkili ve uyumludur.

c. İletişim yeterliğine sahip birey etkili ve uygun 
iletişim davranışlarında bulunur.

d. İletişim yeterliğine sahip birey etkileyici iletişim 
davranışlarıyla topluma uyum sağlar.

e. İletişim yeterliğine sahip birey kişisel olarak et-
kileyici ve bulunduğu topluma uygun kişidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişim ye-
terliğini genel iletişim yeterliğinden ayıran özelliktir? 

a. Farklı kültüre uygun davranışı seçmek 
b. Uygun iletişim davranışlarında bulunmak 
c. Etkin iletişimi gerçekleştirmek
d. Farklı kültürel kodları bilmek
e. Karşılıklı iletişim sürecini yönetmek

4. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iletişim amaçlarını 
gerçekleştirmek için çevre koşullarını denetim altında 
tutması için gerekli değildir?

a. iletişim ortamını tanıması
b. koşullarla ilgili bilgi alabilmesi
c. İletişime katılan diğer kişilerin reaksiyonlarını 

doğru şekilde tahmin edebilmesi
d. Uygun iletişim stratejilerini seçip uygulayabilmesi
e. Çevre ile sürekli ilişki içinde olması

5. Aşağıdakilerden hangisi her bireyin kültürünü öğ-
renip kendine göre yorumladığını ve davranışlarına 
yansıttığını belirten yaklaşımdır? 

a. Öznel kültür yaklaşımı 
b. Tipoloji yaklaşımı
c. Uluslararası birey yaklaşımı
d. Sosyal davranışçılık yaklaşımı
e. Çokkültürlü insan yaklaşımı

6. Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimcile-
rin bakış açısı değildir? 

a. Etnografik bakış açısı
b. Kültürel kimlik bakış açısı
c. Davranışsal yetenekler bakış açısı
d. Kültürel davranışçılık bakış açısı
e. Kültürlerarası tutum bakış açısı

7. Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişim ye-
terliği türlerinden biri değildir? 

a. Temel yeterlik
b. Toplumsal yeterlik
c. Dil yeterliği
d. İlişkisel yeterlik
e. Küresel yeterlik

8. Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası toplumsal 
yeterlik edinmenin sonucudur? 

a. Yabancı toplumla ilgili bilgi sahibi olmak.
b. Edinilen bilgileri yorumlayabilmek.
c. Edinilen bilgileri sınıflandırabilmek.
d. Yabancı toplumda rol almak.
e. Çevreye etkin şekilde uyum sağlamak.

9. Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişim ye-
terliği edinme sürecinde duygusal düzeyde gerçekleşir?

a. Kendi kültürünü tanımak
b. Gerçekçi beklentilere sahip olmak
c. Önyargılarının farkında olmak
d. Bağlama uygun iletişim davranışı seçmek
e. İletişim davranışlarını içselleştirmek

10. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kültürlerarası ile-
tişim yeterliği edinme sürecinde davranışsal düzeyde 
edindiği niteliktir? 

a. Sezgi gücüne sahip olmak
b. Karşıdakine saygı göstermek 
c. Gerçekçi beklentilere sahip olmak
d. Kalıp düşüncelerinin farkında olmak
e. Kültürlerarasılık bilincine sahip olmak
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Okuma Parçası
Halkla İlişkiler, değişen dinamikleri takip ediyor 
Toplumların karakterleri, markaların renklerini oluş-
turuyor. Bunun temelinde bireylerin renkli ve farklı ka-
rakterleri, kurumların toplumla bütünleşen yapısı ile 
şekilleniyor. Bunların arasında ise iş dünyası, yöneticiler, 
kurumlar, markalar ve ürünler kendilerine yer buluyorlar. 
Toplumlar ve ülkelerin, ekonomik ve sosyal açıdan ge-
nişleme sağlaması, hem kendi içlerinde, hem de farklı 
kültürel yapılarla ortak noktalarda buluşmasında yö-
netim disiplinleri önem taşıyor. Bunların en önemlile-
rinden biri de İletişim disiplinleriyle buluşmak.
Toplumsal İletişim, bireyler arasında ortak noktaları 
ortaya çıkartmak ve belirli hedefler etrafında topla-
mak, toplumları birleştirerek farklı kültürlerden ortak 
sesler çıkmasını sağlama becerisini gösterebilen bir yö-
netim bilimidir.
Önemli olan kültürleri iyi tanımak, farklı kültürlerle 
ortak noktalarını bulmak, ortak hedefler doğrultusun-
da buluşmak ve sonuca ulaşmak. İletişim stratejileri ile 
biçimlendirilerek, iletişim araçları ile uygulanabilir.

Kültürlerarası İletişim, ortak hedeflerde buluşturur
İletişim araçları, hedef kitlelere ulaşmayı farklı boyut-
lara taşındı. Çok hızlandı ve her geçen gün yeni kanal-
ların ortaya çıktığı döneme ulaştı. Bilgi ve konu içeriği 
önem kazandı.
Kültürlerarası iletişimden amacımız, ortak hedeflere 
ulaşmak ve ortak yaşamı sağlayabilmek.
Farklı toplulukların ve kültürlerin ortak hedeflerde 
buluşması, genel refah düzeyini yükseltir, dayanışmayı 
artırır, güven duygusunu geliştirir ve güç birliği oluş-
turur.

Ortak ses için iletişim
Kültürlerin ortak hedeflerde buluşturulması, ülke yö-
netimlerinin genel politikaları ile sağlanıyor. Ama 
yapılan politikaların topluma sunulması, benimsen-
mesinin sağlanması, dayanışma ve güç birliğinin oluş-
turulması ve ortak vizyona ulaşması, ancak iletişimle 
gerçekleşebilir.
Kültürlerin arasında ortak bir iletişim yaratılmasında; 
dil, kültür yapıları, geleneksel yapılar, farklılıklar, ileti-
şim modelleri ve stratejisi önem taşıyor.
Ortak ilkelerin belirlenmesinde her türlü bilgiye ula-
şım, çeşitlilik, farklı kültürlerle çoksesli bir ortam ya-
ratılması, farklı özellikteki bireylerin farklı görüşlere 
katılımı etkin oluyor.

Toplulukları, öğrenen organizasyonları dönüştürmek 
önemli
Yeni teknolojiler, topluluklara daha çabuk ulaşarak 
daha kalıcı biçimde etkileme ve geri dönüş olanağı sağ-
lıyor.
Yeni teknoloji kullanımı, toplumun tüm kesimlerini 
etkilediği gibi sosyal bir sistem olan örgütlerde de ya-
pısal değişiklikler sağlıyor. Önemli olan toplulukları 
öğrenen organizasyonlara dönüştürmek ve uyum sağ-
lamalarına olanak tanımak.

İletişim nereye?
Bugün yeni iletişim kanalları, bütün iletişim araçla-
rından daha fazla kullanılır hale geldi. Bu sayede, daha 
hızlı ulaşılabilen, daha kolay ve daha fazla miktarda 
depolanan bilgiler, hedef kitlelerin kullanımına elekt-
ronik ortamda daha düşük bir maliyetle sunuluyor.
Yeni Teknoloji ve iletişimin yeni boyutları ile bireylerin 
bilgi üretimi başladı. Yeni teknolojilerin hızla hayatı-
mızı değiştirmesi ve gösterdiği hızlı sonuçlar, iletişimin 
her aşamasında kullanılması sonucunu getirdi. Özel-
likle internet teknolojilerinin imkan yarattığı bireye 
özel ve bireyin katılımcılığını sağlayan yeni modeller 
iletişimi daha da etkinleştirdi.

Yeni iletişim kanalları, fikir ve davranışları daha hız-
lı etkiliyor
İnternetin sunduğu fırsatlar sayesinde halkla İlişkilerin 
temel görevlerinden olan, fikir ve davranışları etkile-
mek, pazarlama iletişimini desteklemek ve medyayı aş-
mak, itibara etki etmek, hayranları çoğaltmak çok daha 
kolay hale geldi.
İnternet teknolojisinin gelişimi ile mobil olarak da kul-
lanılmaya başlanması, tüm dünyada interneti yeni bir 
çağa taşıdı.

Kendi içeriğini oluşturan kullanıcılar, kulaktan kula-
ğa yayılmayı dijital ortama taşıdı
İnternet medyası, sosyal medya, bloglar, sosyal ağlar, 
video paylaşım siteleri ve gibi insanların günlük haya-
tına yerleşen teknolojileri beraberinde getirdi. Kendi 
içeriğini oluşturmaya başlayan kullanıcılar, kulaktan 
kulağa yayılmayı dijital ortama taşıdı. Her türlü iletişi-
min ve kampanyaların yeni aracı haline geldi.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Teknoloji, halkla ilişkilere yeni fırsatlar sunuyor
Teknoloji, halkla ilişkiler yöneticilerine, yaratıcı fırsat-
ları, yönetilmesi gereken alanları, yeni görevleri, so-
rumlulukları getiriyor.
Teknolojinin getirdiği yeni kanallar halkla ilişkiler yö-
neticileri için yaratıcı fırsatları getirdiği gibi bir o kadar 
da yönetilmesi gereken alanları, yeni görevleri ve so-
rumlulukları getiriyor.

Zamanın çoğunluğu internet üzerinde
Sonuç olarak, genç nüfus artıyor, Gazete, kitap vs. kay-
nakların okunma oranı düşüyor, en çok zaman internet 
üzerinde geçiriliyor
Bu nedenle,
•	 Farklı	kitleleri
•	 Farklı	kültürleri
•	 Farklı	gelenekleri
ortak hedeflerde buluşturma, ancak online ortamlarda 
sağlıklı ve hızlı olarak gerçekleştirilebilir. Çağdaş halk-
la ilişkiler teknolojilerinin kullanımı, etkili bir iletişim 
için zorunlu hale geldi.
Kültürler arası iletişime döndüğümüzde, geleceğin ile-
tişim kanallarının ağırlıklı olarak internet teknolojile-
rinde olduğunu biliyoruz.
Ortak hedeflerle kitleler, farklı ortamlarda buluşturu-
larak bilgi zenginliği ve bilgi akışı ile uyum ve ortak 
yaşam oluşturulacak.
On beş yıl önce online iletişim web sitesiyle başladı, 
bugün sosyal medya, Ipad, mobil, video, paylaşımları 
çok fazla kullanılıyor. Gelecekte, IPTV, video ve uz-
manlık siteleri çok daha etkili olacak.
İletişimcilere düşen ise, iş dünyası ile birlikte gelişme-
leri takip etmek ve yönetimlerle birlikte kuruluşları ge-
leceğe taşıyabilme becerisi gösterebilmek.
Fügen Toksü

Kaynak: The BrandAge
http://www.halklailiskiler.com/halkla-iliskiler-degi-
sen-dinamikleri-takip-ediyor.html 
Son erişim 22.09.2012

1. e Yanıtınız yanlış ise “İletişim Yeterliği” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yanıtınız yanlış ise “İletişim Yeterliği” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerarası İletişim Ye-
terliği Kavramı” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerarası İletişim Ye-
terliği Kavramı” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerarası İletişim Ye-
terliği Yaklaşımları” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerarası İletişim Ye-
terliği Yaklaşımları” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerarası İletişim Ye-
terliği Türleri” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerarası İletişim Ye-
terliği Türleri” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerarası İletişim Ye-
terliği Edinme Süreci” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Kültürlerarası İletişim Ye-
terliği Edinme Süreci” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
İletişim yeterliği kazanmış bireyler etkileşim süreçle-
rinde kendi amaçlarını gerçekleştirirken karşıdakini de 
tatmin edecek kişilerarası ilişkileri yürütmeli, iletişim 
davranışlarını iletişim bağlamına uygun biçimde kul-
lanmalı, sözlü ve sözsüz iletişim davranışlarını günde-
lik yaşamda toplum tarafından uygun görülen şekilde 
ortaya koymalıdır.  

Sıra Sizde 2 
Konumuz açısından “yetenekli olmak”, eldeki olanak-
ları yeteneği olmayanlardan daha verimli kullanmak 
anlamına gelir. Kültürlerarası iletişimi etkin kılmak 
için karşılaşılan bireyin neyi nasıl anlayabileceğini, 
hangi sembolün onun için ne anlama gelebileceğini, 
sözlü ve sözsüz iletişim biçemlerini, bağlamsal bileşen-
lerin onun açısından anlamını bilmek zorundadır. Eğer 
bunları bilmiyorsa elinde yeteneği ile verimli kullana-
bileceği herhangi bir şey olmaz. Bu nedenle yetenekli 
olmak kültürlerarası iletişim yeterliği için bir avantaj-
dır ancak tek başına yeterli değildir.

Sıra Sizde 3 
Kültürlerarası iletişim disiplininde kültürlerarsası ile-
tişim yeterliği incelenirken genel olarak etnografik, 
kültürlerarası tutum, davranışsal yetenekler ve kültü-
rel kimlik bakış açılarından yararlanılır. Kültürlerarası 
iletişim yeterliğine etnografik açıdan bakıldığında, bir 
bireyin niyetlendiği anlamı hangi iletişim davranışı ile 
aktaracağının o bireyin kültürüne bağlı olduğu görü-
lür. Kültürlerarası yeterlik, etnografik açıdan iletişim 
bağlamıyla birlikte tanımlanır. Bireyin karşısında bu-
lunan ve farklı kültüre sahip olan kişinin de etkileşime 
kendi kültürel çerçevesinden katıldığı unutulmama-
lıdır. Dolayısıyla iletişim bağlamında aktif bireylerin 
bulunduğu ve her birinin durumu kendi kültür çerçe-
vesinden değerlendirerek tepki verdiği hesaba katılma-
lıdır. Etnografik bakış açısı, hem kültürlerarası iletişim 
yeterliğine sahip bireyi hem de karşısındaki kişiyi kül-
türel kimlikleri, duygusal, bilişsel nitelikleri ve davra-
nış örüntüleriyle birlikte bağlamı oluşturan bileşenler 
olarak dikkate alır. Bu nedenle etnoktafik bakış açısı, 
kültürlerarası iletişimciler tarafından, kültürlerarası 
iletişim yeterliği konusun incelerken tercih edilen ba-
kış açısıdır.

Sıra Sizde 4 
Kültürlerarası iletişim yeterliği türlerinden hiçbiri di-
ğerlerinden daha önemli değildir. Temel yeterlik ol-
madan diğerlerini edinmek olanaksızdır. Toplumasal 
yeterlik olmadan karşıdakinin sezgi gücü gelişmez, 
toplumla ilgili bilgi edinilemez, toplumsal rol üstlenile-
mez. Bireylerarası yeterliğe sahip olmayan bir insanın 
yabancıyla etkin iletişim gerçekleştirmesi olanaksızdır. 
Dil yeterliği olmadan belirli alanlar dışında iletişim 
gerçekleşmez. İletişim yeterliği olmadan durumun ola-
naklarından yararlanılamaz. İlişkisel yeterlik olmadan 
iletişim süreçleri yönetilemez. Yukarıda sıralanan ne-
denlerle kültürlerarası iletişim yeterliklerinden hiçbiri 
diğerlerinden daha önemli ya da önemsiz değildir. 

Sıra Sizde 5 
Kültürlerarası iletişim yeterliği edinmek, belirli bilgi 
ve becerileri kazanmayı ve bunları içselleştirerek dav-
ranışlara yansıtmayı gerektirir. Duygusal, bilişsel ve 
davranışsal süreçlerin süresi ise bireysel öğrenme ka-
pasitesine bağlı olarak gösterilen ilgi ve çabaya, veri-
len emeğe doğrudan bağlıdır. Duygusal süreç,  bireyin 
kendi ile ilgilidir ve öz eleştiri yapmasını, yabancıyla 
ilgili ön yargılarını, kalıp düşüncelerini ortaya çıkarıp 
bunları tanımasını ve onlarla baş etmesini zorunlu kı-
lar. Bu süreci kısaltmak bireyin konuya yoğunlaşma-
sına ve kendine karşı açık olmasına bağlıdır. Bilişsel 
süreç, gözlem, araştırma, danışma, okuma ve benzeri 
yollardan öğrenmekle ilgildir. Birey bu konuda ne ka-
dar çok igi ve çaba gösterir, emek verirse süreyi o kadar 
kısaltabilir. Davranışsal süreç, öğrenilenlerin içselleş-
tirilerek davranışlara yansıtılmasını içerir. Bu sürenin 
kısaltılması için kültürlerarası karşılaştırma sayısı ve 
sıklığının olabildiğince artırılması ve her karşılaşma-
da edinilen bilgilerden yararlanmaya çalışılması dav-
ranışsal sürecin süresini kısaltır ve bireyin yabancıya 
karşı, başlangıçta düşünerek, hesaplayarak gösteriği 
davranışlarını kendiliğinden, doğal olarak gösterme-
sini sağlar. Bu nedenle kültürlerarası yeterlik edinme 
süreçlerinin süreleri kısaltılabilir ancak hiçbir aşama 
ihmal edilemez. 
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8
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kültürlerarası iletişimin hangi alanlarda önem kazandığını sıralayabilecek,
Kültürlerarası iletişimin turizm alanındaki işlevini açıklayabilecek,
Kültürlerarası iletişimin sağlık alanındaki işlevini tanımlayabilecek,
Kültürlerarası iletişimin eğitim alanına katkılarını sıralayabilecek,
Kültürlerarası iletişimin hukuk alanındaki işlevini açıklayabilecek,
Kültürlerarası iletişimin sanat alanındaki rolünü betimleyebilecek,
Kültürlerarası iletişimin ekonomi alanındaki önemini açıklayabilecek,
Kültürlerarası iletişimin yönetim alanındaki işlevlerini sıralayabilecek
bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Küreselleşme
•	 Göç
•	 Turizm
•	 Sağlık
•	 Eğitim

•	 Hukuk
•	 Sanat
•	 Ekonomi
•	 Yönetim

İçindekiler










Kültürlerarası İletişim Kültürlerarası İletişimin 
Kullanım Alanları

•	 GİRİŞ
•	 TURİZM	VE	KÜLTÜRLERARASI	İLETİŞİM
•	 SAĞLIK	VE	KÜLTÜRLERARASI	İLETİŞİM
•	 EĞİTİM	VE	KÜLTÜRLERARASI	İLETİŞİM
•	 HUKUK	VE	KÜLTÜRLERARASI	İLETİŞİM
•	 SANAT	VE	KÜLTÜRLERARASI	İLETİŞİM
•	 EKONOMİ	VE	KÜLTÜRLERARASI	
İLETİŞİM

•	 YÖNETİM	VE	KÜLTÜRLERARASI	
İLETİŞİM

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM



GİRİŞ
İnsanlık tarihi, belirli bir dönemden itibaren, bir bakıma kültürlerarası karşılaş-
maların tarihinden başka bir şey değildir. Toplumsal değişme, kültürel değişmey-
le koşut olarak ve dünyadaki diğer toplumlarla ilişki hâlinde gerçekleşir. Dünya 
üzerinde gerçekleşen bir yenilik, değişme, savaş ya da afet gittikçe daha kısa sü-
reler içinde diğer toplumları, ülkeleri ve kültürleri etkilemektedir. Dünya tarihini 
şekillendiren göçlerin bir kısmı doğa koşullarının değişmesi ya da doğal afetler 
yüzünden gerçekleşirken, bir kısmı siyasal ya da ekonomik nedenlere dayalı sa-
vaşlar sonucunda, diğerleri ise yaşam standartlarının daha yüksek olduğu ülke 
ve bölgelerin çekiciliğiyle bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Nedeni ne olursa 
olsun, dünya üzerindeki her göç, her yenilik, her savaş ve çevre koşullarında mey-
dana gelen her değişiklik kültürel karşılaşmaları zorunlu hâle getirir. 

Hangi nedene dayanırsa dayansın;
•	 göç	yoluyla	yerlerini	değiştiren	insanlar	başka	kültürlerle	karşılaşırlar,	
•	 savaşlar	genellikle	farklı	kültürlere	sahip	topluluklar	arasında	olur,	
•	 siyasal	rejimler	zamanla	kendi	kültürlerini	oluşturur	ya	da	
•	 mevcut	kültürde	belirli	değişmelere	sebep	olurlar,
•	 ekonomik	gelişmeler	farklı	kültürlerden	insanları	bir	araya	getirir,
•	 eğitim	kurumlarında	öğrenmek,	öğretmek	ya	da	araştırmak	amacıyla	bir	

araya gelen insanların çoğu birbirinden farklı kültürlerin üyeleridir. 
İçinde bulunduğumuz yüzyılda gündelik yaşamın her alanında kültürlerarası 

karşılaşma kaçınılmaz ve kültürlerarası iletişim zorunludur.

Sizce yaşamın hangi alanlarında kültürlerarası iletişimden yararlanılır?

Bu bölümde, turizm, sağlık, eğitim, hukuk, sanat, ekonomi ve yönetim gibi 
çeşitli alanlarda kültürlerarası iletişimin işlevleri ortaya konularak tartışılacaktır.

TURİZM VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
Turizmi ulusal (iç) turizm ve uluslararası (dış) turizm olarak iki sınıfa ayırarak in-
celeyenler, iç turizmde kültürlerarasılık durumunun olmadığını, dolayısıyla kül-
türlerarası iletişim yeterliğine gerek duyulmadığını ileri sürerler. Oysa altkültür 
kavramını bilenler, her toplumun içinde bölgesel, etnik, dinî, cinsiyete ve mesleğe 
dayalı altkültürlerin bulunduğunun farkındadır. Bu nedenle kısa süre için yaşa-

Kültürlerarası İletişimin 
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dığı yerden başka bir yere dinlenmek, eğlenmek ya da belirli işlerini görmek için 
giden insanlara konaklama, yeme-içme ve gezip görme hizmeti üreten bireylerin 
farklı kültürlerden insanlarla etkin iletişim kurma yeterliğine sahip olması zorunlu-
dur. “Ülkelerin sahip olduğu değerler doğal güzellikleri, tarihi eserleri, iklimi vb. 
ile sınırlandırılamaz. Ülkenin insanı da bir değerdir ve insan diğer tüm değerleri 
sunan kişidir. Örneğin, başarılı sanatçılar, sporcular, bilim adamları birer değer 
oldukları gibi diğer unsurların sunumunda da rol sahibidir. Sadece başarılı kişiler 
değil, halk da sahip olunan kültürü sunar; örneğin misafirperverliklerini” (Yalçın-
kaya, 2006: 25). Yalçınkaya’nın vurguladığı, her insanın kendi kültürünün temsil-
cisi olduğu gerçeği, turizm sektöründe çalışanlar için özel bir önem taşımaktadır. 
Her turizmci, herkes gibi kendi kültürünü temsil eder. Ancak içinde bulunduğu 
sektör nedeniyle farklı kültürlere mensup insanlarla daha çok karşılaştığından 
“temsilcilik” rolü sıradan insanlardan daha büyük önem taşır. 

Ülke	imajı	denilen	ve	“kişinin,	ülke	hakkındaki	izlenim,	duygu,	düşünce,	inanç	
ve çağrışımlar bütünü” olarak tanımlanan, bir ülke hakkında zihinde oluşturulan 
resim, çoğunlukla bireyin karşılaştığı ve o ülkenin temsilcileri olarak kabul ettiği 
insanlardan edindiği izlenimlere dayanır. Bütün ülkeler, özellikle turizm açısın-
dan tüketimin konusudur. “Nerede yaşayacağımıza karar verirken seçenekleri-
mizi oluşturan ülkeler, şehirler, kasabalar ya da köyler veya fabrikamızı kurmayı 
düşündüğümüz ülkeler, bölgeler; tatilimizi geçirmeyi planladığımız yer, ülke hep 
farklı ihtiyaçları gidermeye yönelik seçtiğimiz ürünlerdir. Bu nedenle her bir ‘yer’ 
kendi başına bir ürün ve ‘yer adları’ da markalardır. Her köy, kasaba, şehir, bölge 
adı gibi ülke adları da birer markadır ve bu markaların ürün markalarında olduğu 
gibi	ayrı	ayrı	imajları	vardır”	(Yalçınkaya,	2006:	25)

Ülke	imajının	oluşması	hem	bireysel	deneyimler	hem	de	bireye	aktarılan	bilgi	
ve enformasyon sayesinde gerçekleşir. Konunun bilincinde olan ülkeler, olumlu 
imajlar	 yaratabilmek	 için	 bir	 taraftan	 tanıtım	 etkinlikleri	 yaparken	bir	 taraftan	
da bireysel deneyimlerin kazanıldığı alanlardaki insanların etkileşim süreçlerinde 
yanlış anlamalara neden olmalarını önlemek amacıyla kültürlerarası iletişim ye-
terliği kazanmalarını sağlamaya çalışmaktadır. 

Bir	ülke	hakkında	oluşan	imaj,	o	ülkeye	gelen	turistlerin	zihnine	kalıp	düşünce	
olarak yerleşir. Bu kalıp düşünceler yerli kültürün üyeleriyle etkileşimde önemli rol 
oynar ve anlam aktarımlarını etkiler. Turizm sektöründe çalışanların, turistin bili-
şinde yer etmiş kalıp düşünceleri bireysel deneyime dayalı ön yargılara dönüşme-
den ortadan kaldırması, bu konuda gerekli bilgi donanımına sahip olmasıyla müm-
kündür. Kalıp düşüncelerde arınmış olarak yerel gündelik yaşama katılan turist kısa 
zamanda ülke ve kültür hakkında bireysel izlenimlerini edinecek ve bu izlenimleri-
ni	kendi	çevresine	yayarak	ülke	imajının	değişmesine	katkıda	bulunacaktır.

Kültür turizmi olarak adlandırılan ve yabancıların bir ülkeyi, o ülkenin kültü-
rünü tanımak için ziyaret etmeleri anlamına gelen turizm türüne, yukarıda açık-
lanan “kalıp düşüncelerinden arınmış” turistler ilgi gösterir. Bu nedenle kültür 
turizmi,	olumlu	ülke	imajlarının	oluşmasında	önemli	rol	oynar.	

Turizmde	her	ülke,	oluşturduğu	ya	da	hakkında	oluşturulmuş	imaj	nedeniyle	
belli niteliklere sahip turistlerin hedefi olduğu gibi her ülke de turizm alanındaki 
planları,	hedefleri	ve	stratejileri	doğrultusunda	belirli	insan	gruplarını	hedef	turist	
olarak seçer. Her ülke belirlediği hedef kitle ve turizm türlerine göre turizm tesis-
leri kurar ve bu tesisleri yönetmek ve işletmek üzere de personel eğitir, yetiştirir ve 
çalıştırır. Yiyecek-içecekten dinlenme ve eğlenceye kadar işletmenin bütün alan-
ları hedef kitlenin istek ve beklentilerine cevap verecek biçim ve nitelikte hazırla-

Turistin ülke imajı o 
ülkenin temsilcileri ile ilgili 
izlenimlerine dayanır.

Her turizmci kültürünün 
temsilcisidir.

Kültür turizmine katılanlar 
kültürel farklılıkların 
farkındadır.
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nır. Burada sözü edilen “hedef kitlenin istek ve beklentileri” ifadesi ile tamamen 
hedef kitlenin kültürü kastedilmektedir. Başka deyişle, turizm tesislerinin hem 
fiziki hem de insani koşulları hedef kitlenin kültürel niteliklerine uygun olarak 
tasarlanır ve gerçekleştirilir. Hedef grubun kültüründe neyin nasıl algılandığı her 
aşamada dikkate alınır. Tesiste kullanılan semboller, renkler, tatlar ve kokular ve 
mekânların bölümlenmesi hedef kültür göz önüne alınarak seçilir. Yiyecek-içecek 
bölümlerinin düzenlenmesinden menülere kadar her şey buna göre belirlenir. Bir 
kültürde iştah açıcı bir yemek kokusu diğer kültürde mide bulandırıcı olabilir. 
Bazı Fransız peynirleri, işkembe çorbası ve kokoreç ile bazı Tayvan yemekleri bu 
açıdan iyi örnekler oluşturur. 

Sizce bir turizm tesisinin hangi kültür grubuna hitap ettiği nasıl anlaşılır?

Golf sahası işleten bir turizm tesisi ile çocuklu ailelere hitap eden bir tesisin 
mutfağı, mimarisi ile eğlence olanak ve düzenlemeleri birbirinden farklı olmak 
durumundadır. Aynı ülkeden gelen farklı kültürlere mensup turistlerin olduğunu 
bilmek de turizmci açısından önemlidir. Yani Almanca konuşan ve Alman pasa-
portu taşıyan herkese aynı şekilde davranılmayacağını ya da onların tümünün 
aynı beklentilere sahip olmadıklarını bilmek gerekir. Aynı dili konuşup farklı alt-
kültürlere mensup olan turistlerle etkin iletişimde bulunmak da kültürlerarası ile-
tişim yeterliği talep eder.

Büyük turistik tesisler çalışanlarının konuklarının çoğunluğunu oluşturan 
kültürler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için eğitim programları ha-
zırlar. Hizmet içi eğitim olarak adlandırılan bu programlarda, hedef grubun kül-
türel özellikleri hakkında bilgiler verilir, iletişim biçemleri öğretilir ve gündelik 
yaşamda sık kullanılan semboller ve sözsüz iletişim kodları hakkında uygulamalı 
deneyim kazanmaları sağlanır. Böylece iş yerinde kültürlerarası karşılaşmalarda 
etkin iletişimin gerçekleşmesine katkıda bulunulmaya çalışılır.

SAĞLIK VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 
Her kültürde sağlık, hastalık, ağrı, sızı ve benzeri kavramlar farklı şekilde anlam-
landırılır. “Sağlıklı olmak” ifadesi de birçok dilde farklı anlamlara gelir. Söz gelimi 
ülkemizde “ne var, ne yok?” sorunun yanıtı “sağlık, güzellik”tir. Burada sorunun 
muhatabı olan birey gerçekten sağlığının yerinde olduğunu ileri sürmemektedir. 
Alman kültüründe birine “nasılsın, sağlığın yerinde mi?” diye sorulduğunda, sağ-
lığı hakkında olumsuz bir söylenti varmış da onu doğrulamak için soru yöneltil-
miş gibi hisseder kendini. Oysa ülkemizde, aynı soru yöneltilen birey en azından 
“çok şükür, idare ediyoruz” ya da “çok şükür, şimdilik iyiyim” diye yanıt verir ve 
bunun altında herhangi bir art niyet aramaz. Bizim kültürümüzde sağlığın iyi ya 
da kötü olması bireyin zayıf ya da güçlü olduğunu göstermez. Sağlığı iyi olma-
yan bireylere özel ilgi gösterildiğinden, bazı insanlar sağlıkları yerinde olduğu 
hâlde hasta gibi görünmeye çalışırlar. Oysa Alman kültürüne mensup insanlar 
hastalıklarını göstermemeye, birinci dereceden yakınlarına bile sağlık sorunlarını 
açıklamamaya çalışırlar. Alman kültüründe sağlık sorunu zayıflık belirtisi, Türk 
kültüründe ise sağlık sorunu dayanışma vesilesidir.

Yukarıda kısaca açıklanan sağlık kavramının farklı kültürlerdeki karşılıkları, 
ağrı sızı kavramlarını ve bu durumlardaki insan davranışlarını da şekillendirir. Söz 
gelimi, doğum sırasında bütün kadınların gerçekten büyük acılar çektiği bilinir. 
Ancak bu acıların dışa vurulması kültürden kültüre farklılaşır. Orta Doğu kültürle-
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rine mensup kadınlar bu acıları, kontrolsüz çığlıklar yoluyla dışa vurdukları hâlde, 
Orta Avrupa da dâhil olmak üzere, Batı kültürlerine mensup kadınlar aynı acıları 
çok daha az ses çıkararak belirtirler. Almanya’daki kadın doğum servislerinde atı-
lan çığlıklara bakarak hangi kültürden bir bebeğin geldiğini kestirmek bu bakım-
dan çok da zor değildir. Aynı durum farklı kültürlerden erkeklerde de gözlenir. 

“Ağrı” ve “sızı” kavramları farklı kültürlerde farklı anlamlara gelir. İnsan bede-
nindeki organlar da kültürden kültüre farklı anlam ve değerler kazanır. Bazı kül-
türlerdeki el ve ayak arasındaki ayrımın benzeri Arap kültürlerinde bedenin sol 
ve sağ tarafında yer alan organlarla ilgili olarak mevcuttur. Duyguların merkezi 
beyin olduğu hâlde, kalp duygu merkezi olarak sayılır. Bazı hastalıklar bakışların 
ortaya çıkardığı “nazar” ya da “göz değmesi”nin sonucu sayılır; mavi gözlülerin 
nazarının güçlü olduğuna inanılır. 

Sizce inançlarla sağlık arasında nasıl bir ilişki vardır?

İnsanlar çocukluk dönemlerinden itibaren sağlıkla ilgili inanç, düşünce, tu-
tum ve davranışları öğrenir ve içselleştirirler. Her kültürde ilaç, doktor ve hasta-
neyle ilgili tutum ve davranışlar geliştirilmiştir. Sağlık personelinin eğitiminden, 
devlet tarafından yürütülen sağlık kampanyalarına kadar, sağlık sektörünün her 
alanında kültürün ilgili niteliklerini öğrenmek ve ilgili topluluğa ona göre davran-
mak gerekir. Aksi takdirde, başka kültürlere göre hazırlanmış sağlık duyuruları, 
eğitimleri ve ikna yöntemleri ile olumlu sonuç almak mümkün değildir.

Kültür dikkate alınmadan yapılan kampanyalar etkili olmaz.

Doktorundan hasta bakıcısına, kayıt memurundan hastane yöneticisine ka-
dar sağlık alanında çalışan bütün personelin, sağlık alanında etkili olan kültürel 
etkenlerden haberdar olması gerekir. Son yirmi yıl içinde, özellikle hemşirelik 
eğitimi veren üniversitelerde kültürlerarası iletişime özel bir önem verilmektedir. 
Hastalarla yapılan araştırmaların sonuçları, birçok durumda sağlık çalışanlarının 
hastanın şikâyetlerini anlamakta zorluk çektikleri ya da yanlış anladıkları ortaya 
çıkmıştır. Sağlık sektöründe ortaya çıkan yanlış anlamalar, insan yaşamını tehli-
keye soktuğu için mutlaka ortadan kaldırılmalıdır.

Konu ile ilgili olarak Ayla Okay’ın Sağlık İletişimi (İstanbul, 2009) adlı kitabını oku-
yabilirsiniz. 

Hemşirelik eğitiminde görülen bu olumlu değişim, ne yazık ki sağlık eğitimin 
en üst düzeyi olan hekim eğitiminde gerçekleşmemiştir. Hekimlerin hastalarıyla 
iletişimleri ancak bireysel ilgi, donanım ve yeteneklere bağlı olarak etkin hâle ge-
lebilmekte ya da hastalıkların saptanması ve tedavi süreçlerinin yürütülmesinde 
hastanın hiçbir katkısı sağlanamamaktadır. Kültürlerarası iletişim, gelişmiş Batı ül-
kelerinin sağlık yöneticisi eğitim programlarında hak ettiği yeri almıştır. Ülkemiz-
de henüz bu aşamaya gelmemiş olmamız üzüntü vericidir. Bu yüzden hastaneler 
halkın gözünde hâlâ “Allah muhtaç etmesin” denilen kuruluşlardır. Hekimler ise 
insanların çekinerek başvurduğu, derdini tam anlamıyla anlatamadığı ve her zaman 
arasında aşılmaz mesafeler olan sağlık görevlileridir. Sağlık sektörünün bu durumu 
algılaması, farkına varması ve gerekli önlemleri alması için kültür, iletişim ve kültür-
lerarasılık kavramlarını insan sağlığındaki yerini anlaması gerekmektedir.

Her kültürde çekilen ağrı farklı 
şekillerde dışa yansıtılır.
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EĞİTİM VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
İnsanların toplu hâlde yer değiştirmesi olarak tanımlanan göçler, tarihin belirli dö-
nemlerinde artmış ve dünyanın belirli ülke ve bölgelerine farklı kültürlere sahip insan 
gruplarının yerleşmesine neden olmuştur. XIX. yüzyıldan itibaren kurulan ulus dev-
letler her ne kadar belirli etnik gruplara dayalı olsa da hemen her ülkenin toprakların-
da farklı kültürlerden insanlar yaşamaya devam etmiştir. XX. yüzyılda çıkan iki dünya 
savaşı göçlerin niteliğini değiştirmiş ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok 
bölgesini çok sayıda kültür grubunun birlikte yaşadığı yerlere dönüştürmüştür. Bunun 
sonucunda belirtilen bölgelerdeki ülkeler, eğitim kuruluşlarında kendi topraklarında 
bulunan bütün kültürlere mensup insanlara eğitim vermek durumunda kalmıştır. 

Bir sınıf içinde farklı kültürlerden öğrencilerin bulunması, kültürel çeşitliliğe 
dayalı bir öğrenme fırsatı yaratırken, özellikle başlangıç kademelerinde eğitim ve 
öğretimi daha karmaşık hâle getirmektedir. Önceki bölümlerde açıklanan algı-
lama, öğrenme ve düşünme biçemlerindeki farklılaşmaların tek bir sınıf içinde 
gözlenmesi eğitim ve öğretim amaçlarına ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Öğretmen-
lerin kültürel farklılıkların farkında olmadıkları durumlarda, bazı öğrenciler ye-
rel	kültürden	ayrılan	kültürel	özellikleri	yüzünden	dezavantajlı	duruma	düşerler.	
Kendi kültürlerinde olmayan bir durum ya da kavramı anlamakta zorluk çeker, 
çoğu durumda anlamazlar. Kültürlerarası iletişim yeterliğine sahip olmayan öğ-
retmenler böyle durumlarla karşılaştıklarında, karşılarındaki öğrencinin anlama 
ve düşünüp yorum yapma yetisine sahip olmadığı kanısına varır. 

Sizce çokkültürlü bir sınıfta görev olacak olan öğretmen hangi niteliklere sahip olmalıdır?

Söz gelimi Almanya’da yaşayan Türk çocuklarının, öğrenme güçlüğü çeken 
çocukların eğitildiği “Sonderschule” denilen özel eğitim okullarına gönderilme 
oranının Alman çocuklara göre daha yüksek olmasının başlıca nedeni budur. Do-
ğumundan itibaren aile ortamında kendi kültürünü edinen Türk çocuklar oku-
la gittiklerinde yabancı bir kültürle karşılaşır ve o kültürün öğrenme kurallarına 
göre hazırlanmış müfredatla yüzleşirler. Zihinsel olarak hiçbir sorunları olmadığı 
hâlde, Geert Hofstede’nin adlandırmasıyla, “işletim sistemleri”, yani kültürleri, 
düşünme biçemleri, algı çerçeveleri farklı olduğu için, bazı kavramları anlamakta 
zorluk çekerler. Alman öğretmenler de açıklamakta güçlük çektikleri bu sorunun 
çözümünü “anlayamıyor”, “öğrenme güçlüğü çekiyor” ya da “zekâ sorunu var” ge-
rekçesiyle öğrenciyi Sonderschule’ye göndermekte bulurlar.

Her kültürün düşünme ve öğrenme biçemi farklıdır.

Ana dili eğitim dilinden farklı olan insanların eğitiminde sıkça karşılaşılan 
bu durum yüzünden, kültürlerarası iletişim disiplinin temelleri yabancı dil eği-
timi alanında atılmıştır. Eğitim alanında 1970’li yıllardan itibaren kültürlerarası 
pedagoji	denilen	disiplin	ortaya	çıkmış	ve	günümüzde	Batı	ülkeleri	başta	olmak	
üzere birçok ülkede çokkültürlü sınıflarda eğitimin özel bilgi ve donanım getirdiği 
düşüncesi hâkim olmuştur. Ülkemizde bu konuda atılan önemli adımlardan biri 
2004-2006 yılları arasında gerçekleştirilen ve çokkültürlü sınıflarda görev yapacak 
öğretmen adaylarına kültürlerarasılık kavramının öğretilmesi için eğitim progra-
mı	hazırlamayı	 amaçlayan	projenin	 sonuçları	 ilgili	 kurumlara	 sunulmuştur.	Bu	
sonuçlardan ne kadar yararlanıldığı hakkında bir araştırma yapılmadığı için pro-
jenin	etkileri	bilinmemektedir.
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http://www.emil.ikk.lmu.de/turkish/projektinhalte.htm adresinden konu ile ilgili 
detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Konu ile ilgili olarak Arnd-Michael Nohl’un Kültürlerarası Pedagoji (Çev. Nazlı So-
mel, İstanbul, 2009) adlı kitabını okuyabilirsiniz. 

Kültürlerarası	pedagoji	çokkültürlü	sınıflarda	eğitimin	ve	öğretimin	nasıl	ya-
pılması gerektiği üzerinde yoğunlaşırken ders kitaplarının hazırlanması, konu-
ların aktarım yöntemlerinin saptanması bununla ilgili meslek içi eğitimlerin ve-
rilmesi ve eğitim alanında çalışanlardan başlamak üzere kültürel farklılığa dayalı 
ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasını da kapsar. 
Bir ülkenin sahip olduğu bütün kültür gruplarını içine alan ve kültürel farklılıkları 
gözeterek, bütün yurttaşlarının eğitim fırsatlarından eşit derecede yararlanmala-
rını	sağlayan	bir	eğitim	sistemi	oluşturması	ancak	kültürlerarası	pedagojinin	do-
nanımından yararlanmakla gerçekleştirilebilir.

http://www.egitimbilimtoplum.com.tr/index.php/ebt/article/viewFile/364/pdf ad-
resinden konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

HUKUK VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 
Her toplumun iç işleyişinin, bireylerarası ve bireylerle toplumsal kurumlar arasın-
daki ilişkilerinin toplumsal normlar tarafından düzenlendiğini biliyoruz. Toplum-
sal normlar, insan davranışları üzerinde yaptırım güçlerine göre farklı derecelerde 
etkili olurlar. Modern devletlerde toplumsal düzeni sağlamak üzere belirlenmiş 
yasalar vardır. Türkçe sözlüklerde hukuk “toplumu düzenleyen ve devletin yap-
tırım gücünü belirleyen yasalar bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Ancak hukuk 
sadece yazılı yasalardan ibaret değildir. Yasaların yorumlanması ve uygulanması 
da hukuk çerçevesi içinde ele alınır. Bu nedenle yasaların toplum tarafından nasıl 
algılandığı, yorumlandığı ve onlarla ilgili olarak geliştirilen tutumlar ve gözlenen 
davranışlar hukukla kültür arasında bir bağlantı oluşturur. 

Her kültürde “hak” anlayışı diğerlerinden farklıdır. “Halk hukuku” adı verilen 
ve gündelik yaşamdaki sorunların çözümünde yararlanılan, üzerinde uzlaşmaya 
varılmış, grubun çoğunluğu tarafından kabul edilmiş beklentiler, kurallar, kalıp 
davranışlar, iş yapma biçemleri, sınırlandırmalar, yasaklar ve tabular ile bunlara 
aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımlar bütünüdür. 

Her kültürün hak anlayışı diğerinden farklıdır.

Grup üyelerinin davranışlarını şekillendiren halk hukuku bileşenlerinin hiç-
biri yazılı değildir. Bireyler çocukluklarından itibaren aile ve yakın çevrelerinden 
neyin hak olduğunu, hakkını elde etme yollarını öğrenirler. Bunun yanında her 
hak ihlalinin karşılığında uygulanan yaptırımların gücü ve dereceleri de öğreni-
lir. Bireyin ülke genelinde geçerli olan ve devlet eliyle uygulanan yasalar, verilen 
haklar ve uygulanan yaptırımlar da kültürün “hukuk penceresi”nden ve kültürce 
şekillenen biçemde algılanır. Bu nedenle yasalarda suç sayılan bazı davranışlarda 
bulunan, eylemleri gerçekleştirenler bazı durumlarda halk tarafından kahraman 
gibi karşılanır. Bunun nedeni, bir eylemi yasa suç saydığı hâlde halk hukukunun 
suç saymaması, hatta bir hak ya da görev olarak bireye vermesidir. 

Hukuk sadece yasaları değil, 
onların yorumlanması ve 
uygulanmasını da içeren bir 
kavramdır.
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Son yıllarda medyada gittikçe daha sık yer almaya başlayan “kadına karşı şid-
det” kullanımı ile ilgili haberler buna örnek gösterilebilir. Grup içinde yerleşmiş 
davranış örüntülerinin dışına çıktığı ileri sürülen kadınlar halk hukukunca be-
lirlenen yaptırımlara maruz kalmaktadırlar. Toplumsal değişme sonucunda halk 
hukuku ile yazılı hukuk arasındaki farklılıklar azaldıkça bu tür sorunlar da azalır. 
“Hukuku üstün kılmak” deyimi ile ifade edilmek istenen de budur.

Dünyanın birçok yerinde halk hukukunun gündelik yaşamın akışında etkili 
olduğu bilinen bir gerçektir. Hukuk alanında çalışanlar ve hukukun üstünlüğü-
nü sağlamaya çalışanlar öncelikle söz konusu grubun kültürünü tanımalı, grubun 
davranış normları ve bu normların arkasındaki yaptırımları öğrenmeli, yasal dü-
zenlemelerde bunları göz önüne almalıdır. Çağdaş yaşamla çelişen normlara kar-
şı yasaklayıcı yasalar çıkarmadan önce eğitim yoluyla bu normlar değiştirilmeye 
çalışılmalıdır. 

Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de yasaların önemli bir kısmı başka ül-
kelerden alınmış ve üzerlerinde uygulamaya yönelik değişiklikler yapılarak yürür-
lüğe konulmuştur. Yasanın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek 
için yapılan kısmi değişiklikler yüzünden çoğu durumda yasanın özü zarar gör-
müştür. Böylelikle, belirli bir süre sonunda, uygulamada bulunan yasa, ne örnek 
alındığı ülkedeki amaç, öz ve şeklini koruyabilmiş ne de uygulandığı ülkenin kül-
türü ile uyum sağlayabilmiştir. Hukuk sistemimizde uygulama gücü kaybolmuş 
çok sayıda yasanın bulunduğunu ve belirli aralıklarla bu tür yasaların ayıklanarak 
yürürlükten kaldırıldığını biliyoruz. 

Halk hukuku ile resmî hukuk arasındaki büyük fark olması nasıl sonuçlar doğurur? 

Yazılı yasalar hazırlanırken, uygulama sırasında ortaya çıkacak sorunlar yü-
zünden kısa aralıklarla yasayı değiştirmek zorunda kalınmaması için, yasa ko-
yucu yargıçlara “takdir hakkı” verir. Yargıçın takdir hakkını kullanarak, yasanın 
çerçevesini çizip tanımladığı suç ve karşılığında alt, üst sınırları ile türünü belir-
lediği ceza arasında kendi yorumuna göre bir ilişki kurar ve suçun niteliğine ve 
ona uygun gördüğü cezanın miktarına karar verir. Yargıcın “vicdanı”na dayana-
rak verdiği bu kararların arkasında, kültürün anılan suç ve suçluya ve ona verilen 
cezanın miktarı ve türüne atfettiği anlam yatmaktadır. 

Yerli dizi ve filmlerde sıkça kullanılan, erkeklere ceza olarak kadın elbisesi giy-
dirmek	ya	da	yüz	makyajı	yapmak,	yasal	bir	yaptırım	olmasa	da	halk	hukukunda	
verilebilecek ağır cezalar arasında sayılabilir. Bu nedenle hukuk kurumunun, ön-
celikle uygulanacağı toplumun “hukuk anlayışı”nı saptaması, sonra da eğitim baş-
ta olmak üzere, diğer toplumsal kurumlarla birlikte onun evrilmesi için önlemler 
alması gerekir. Hukuksal nedenlerle etkileşimde bulunan yargıç, sanık, tanık ile 
savunma ve iddia makamlarındaki bireyler kültürel farklılıkların farkında olmak 
durumundadır. İfadesine başvurulan bireylerin ne demek istediklerini, iddiaları-
nı, şikâyetlerini, isteklerini ve beklentilerini anlamanın başka yolu yoktur.

İskandinav ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede hukuk kurumu azınlık 
haklarının korunması ve onlar için de adaletin sağlanması amacıyla hukuk per-
soneline kültürlerarası iletişim yeterliği kazandırma çalışmalarına yıllar önce baş-
lamıştır. Ülkemizde baroların attığı küçük adımlar bulunmakla birlikte, hukuk 
fakültelerinin eğitim-öğretim programlarında bu alanda herhangi bir girişimin 
izine rastlanmamaktadır.

5
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http://turkiyekulturportali.gov.tr/Sayfalar/HalkBilim/ToplumsalUygulamalar/Halk-
Bilgileri/HalkHukuku.aspx adresinden konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SANAT VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
Sanat kültürün ayrılmaz parçasıdır. İster geleneksel, ister modern kültür çerçeve-
sinden bakılsın, sanatı bir toplumun kültürünü oluşturan temel bileşenlerden biri 
olarak görürüz. Bilindiği gibi, her birey çevresindeki nesneleri ve olayları diğerle-
rinden farklı bir algı çerçevesinde algılar, yorumlar, önceki bilgi ve deneyimleri ile 
karşılaştırır ve anlamlandırır. Bu anlam bilişsel yapı içindeki yerine kaydedilir ve 
o andan itibaren, bireyin zihninde o nesne ya da olayın soyut bir karşılığı oluşur. 
Her birey aynı nesne ya da olayı farklı şekillerde algılar, anlamlandırır ve onun 
hakkında zihninde farklı bir soyut izlenim oluşturur. Böylece nesne ya da olay 
aynı olduğu hâlde farklı bireyler onlar hakkında farlı soyut anlam ve değerlendir-
melere sahip olurlar. Bireyler arasındaki bu farklılıklar kültürler arasında daha be-
lirgin çizgilerle birbirinden ayrılır. Böylece bir kültüre mensup bireyler arasında 
aynı nesne ya da olayla ilgili farklı anlamlar bulunsa da genel olarak, bu anlamlar 
diğer kültürlerin üyelerininkinden farklıdır.

Şekil 8.1’de görüldüğü gibi, farklı kültürle-
rin mensupları, kültür dairesinin herhangi bir 
yerinde bulunabilirler. Bu yer onları kendi kül-
türlerinin diğer üyelerinden ayırsa da aynı kül-
türün içindedirler. Bir kültürün üyesi, bireysel 
algılama ve değerlendirmeleri nedeniyle başka 
bir kültürün üyeleriyle aynı yerde de olabilir. 
Şekil 8.1’de görülen, kültür dairelerinin örtüşen 
kısımları bu bireyleri temsil etmektedir. Ortada, 
her üç kültür dairesinin örtüştüğü kısımdaki bi-
reyler, söz konusu anlam açısından kendi kültür-
lerinin mensubu olmaya devam ederken diğer 

iki kültüre mensup bireylerle aynı anlamı paylaştıkları için kolayca anlaşabilirler.
Sanat eseri, sanatçının, çevresi ile ilgili algılama ve anlamlandırmalarının somut-

laşmış hâlidir. Sanatçılar, nesne ve olayları toplumun diğer üyelerinden daha farklı 
algılayabilen ve anlamlandırabilen kişilerdir. Çevrelerini sorgulayan, kendilerine 
öğretilen kalıpların dışında bakıp görebilen, düşünebilen insanlardır. Bu nedenle 
her toplum kendi sanatçılarına diğer bireylerden farklı bir statü verir, onları korur 
ve aykırılıklarına anlayış gösterir. Burada “aykırılık” terimi, alışılmışın dışında dav-
ranış sergilemek, alışılmış kalıpların dışında düşünmek, genel kabul görmüş fikir, 
hareket ve diğer kalıplara eleştirel gözle bakıp seçenekler ileri sürmek anlamında 
kullanılmaktadır. Kültürel değişmenin temelinde aykırı fikirler ve davranışlar yatar. 
Eğer toplumun bütün üyeleri kendilerine aktarılan kültüre hiçbir kişisel katkı yap-
madan gündelik yaşamlarını sürdürseydi kültürler hiç değişmezdi. Oysa kültürler, 
toplum içinde farklı fikir ve davranışların ortaya çıkması ve zamanla benimsenmesi 
nedeniyle sürekli olarak değişir. Dolayısıyla sanat, kültürel değişmeyi ve bunun so-
nucu olarak toplumsal değişmeyi sağlayan temel etkenlerden biridir.

Sanatın insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olması ve farklı algılama ve an-
lamlandırmaların sanatçılar tarafında somut eserler olarak ortaya konması tarih 
boyunca bütün toplumlarda sanata özel önem verilmesine yol açmıştır. Sanatçılar 
korunmuş, eserlerine değer verilmiş ve sanatçılar eserleriyle anılmaya başlanmış-

Şekil 8.1

Algılama ve 
Anlamlandırma 
Açısından Bireysel 
Farklılıklar ve 
Kültür

Kültür
A

Kültür
C

Kültür
B
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tır. Sanatın ilgi gördüğü toplumlarda sanat eserleri zamanla alınıp satılan meta 
durumuna gelmiştir. Sevdikleri şarkıları dinlemek için konserlere gidemeyen in-
sanlar, konser biletinden daha az para ödeyerek plakları, kasetleri ve elektronik 
kayıtları almaya başladılar. Kitaplar çeşitli dillere çevrilerek farklı ülkelerde yaşa-
yan, farklı dilleri konuşan insanlara ulaştı. Sinema filmleri tüm dünyaya dağıtıl-
maya başlandı. Televizyonlar farklı ülkelerde yapılmış programları yayınladılar. 
Böylece ortaya bir “kültür endüstrisi” çıktı. 

Kültür endüstrisi kavramı ilk kez 1947 yılında Theodor W. Adorno ile Max 
Horkheimer tarafından 1947 yılında yayınlanan “Aydınlanmanın Diyalektiği” adlı 
makalede kullanılmıştır. Adorno daha sonra yayınladığı “Kültür Endüstrisini Ye-
niden Düşünürken” başlıklı yazısında “Kültür endüstrisi eski olanla tanıdık olanı 
yeni bir nitelikte birleştirir. Kitlelerin tüketimine göre düzenlenen ve büyük ölçüde 
o tüketimin yapısını belirleyen ürünler, tüm sektörlerde az çok bir plana göre üre-
tilir. Tüm sektörler yapısal olarak benzerdir ya da en azından birbirinin açıklarını 
kapatarak, neredeyse tamamen gediksiz bir sistem oluştururlar. Bunu olanaklı kılan 
sadece çağdaş teknik olanaklar değil, aynı zamanda ekonomik ve yönetsel yoğunlaş-
madır. Kültür endüstrisi kasıtlı olarak tüketicileri kendisine uydurur” demektedir. 

Binyıllardır ayrı duran yüksek ve düşük sanat düzeylerini, her ikisinin de zararına 
bir araya gelmeye zorlar. Yüksek sanatın önemi, yararı konusundaki spekülasyonlarla 
yok edilirken, düşük sanatın önemi de (toplumsal denetim kusursuz olmadığı süre-
ce) içinde barındırdığı isyancı direniş özelliğine dayatılan medeni sınırlamalarla yok 
edilmektedir. Böylece, kültür endüstrisi yöneltilmiş olduğu milyonların bilincini ve 
bilinçaltını yönlendiriyor olmasına rağmen, kitleler birincil değil, ikincil role düşerler 
ve hesaplanabilir nesneler, makinenin tali parçaları olurlar. Tüketici, kültür endüstri-
sinin bizi ikna etmeye çalıştığı gibi hükmedici ya da özne değil, aksine nesnedir. Özel-
likle kültür endüstrisi için biçimlendirilmiş olan kitle iletişim araçları terimi, vurguyu 
nispeten zararsız bir alana kaydırmakta çok işe yaramıştır. Gerçekte ne öncelikle kit-
lelerle ne de iletişim tekniklerinin gelişimiyle bir ilgisi vardır, aksine onları dolduran 
ruhla, sahiplerinin sesiyle ilişkilidir. Kültür endüstrisi kitlelerle ilişkisini kötüye kul-
lanarak, verili ve değişmez sayılan bir zihniyeti çoğaltmaya ve güçlendirmeye çalışır. 
Her ne kadar kültür endüstrisi kitlelere uyum sağlamadan var olamayacak olsa da 
kitleler onun ölçütü değil ideolojisidir (Adorno, T. W., 2003).

Kültür endüstrisinin kapsamı giderek genişlemiş ve günümüzde iletişimin he-
men her alanını kapsamıştır. Küreselleşmenin önemli araçlarından biri olan medya 
bir kültürde üretilen sanat yapıtını diğer kültürlere ulaştırmaktadır. Sanatçılar, bir 
taraftan	 yarattıkları	 anlamları	 kendi	 kültürel	 kodlarıyla	 aktarırken	 diğer	 taraftan	
da bu yapıtların daha çok kültürce algılanabilmesini sağlamak için kültürlerarası-
lığı dikkate almak durumunda kalmaktadır. Söz gelimi, televizyonlarda yayınlanan 
programlar için hazırlanan ve programın yapısını ve akışını belirleyen kurallardan 
ibaret olan “format”ları hazırlayanlar buna özellikle önem verirler. Bir televizyon 
program formatının “medya pazarı”nı oluşturan kültürlerden herhangi birinin ta-
bularıyla, kutsal saydıklarıyla çelişmemeli ve olumsuz anlam taşıyan sembolleri ta-
şımamalıdır. Aynı şekilde filmler, fotoğraflar, karikatürler, müzikler, çizgi filmler, 
romanlar, diğer kitap ve yayınlar da değer, norm, inanç ve tabularına dokundukları 
kültürler tarafından reddedilirler. Bazı durumlarda ise bir kültürde “ifade özgürlü-
ğü” çerçevesinde kabul gören bir medya ürünü başka kültürlerce kendi değerlerine 
hakaret olarak algılanabilir ve olumsuz sonuçlar doğuran olaylara yol açabilir. 
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http://dusundurensozler.blogspot.com/2008/02/sizden-gelenler-2.html adresinden 
konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Son yıllarda Türkiye’de üretilen televizyon dizilerinin birçok ülkede yüksek oran-
larda izlendiği bilinmektedir. Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere diğer komşu ül-
kelerde de büyük ilgi gören bu dizilerde temsil edilen kültür ile dizileri satın alıp te-
levizyon kanallarında gösteren ülkelerin kültürleri arasında birçok noktada benzerlik 
olduğu gözlenmektedir. Bunun bilincinde olan yapım şirketleri zamanla dizilerin baş-
ka ülkelere satışını artırabilecek, kültürlerarası karşılaşmaları da senaryolara eklemeye 
başlamıştır. Örneklerini anımsayacağınız bu dizilerde önce kültürlerarası karşılaşma-
larda ortaya çıkan yanlış anlamalar gösterilmekte sonra da olaylar, tarafların kendi 
yönünden açıklanmaktadır. Böylece eğlenceli izlenceler ortaya çıkmakta ve dizi her 
iki kültürün üyeleri tarafından zevkle izlenmektedir. Burada, kültürlerarası karşılaş-
maların kültür endüstrisi çerçevesinde tüketim ürününe dönüştüğü gözlenmektedir.

Sizce kültür endüstrisi yerel kültürlerin tanınmasına mı hizmet etmektedir?

Televizyon kanallarının sayısının artması, bazı kanalların “ihtisas kanalı” hâline 
gelmesine neden olmuştur. Haber, eğlence, müzik, çocuk, belgesel, bilim, doğa ve 
benzeri alanlarda televizyon kanallarının ortaya çıkışı, kültürlerarasılığın bütün bu 
alanlarda üretilen yapılarda göz önüne alınmasını zorunlu kılmıştır. Kültürel fark-
lılıkların düşünce ve dolayısıyla öğrenme sistemlerini ve yollarını nasıl değiştirdi-
ğini daha önce öğrenmiştik. Bir haberin hangi şekilde verildiğinde daha anlaşılır 
olduğunu saptamak için izleyicinin kültürü hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Söz 
gelişi, İngiliz haber kanalları ile Türk, Arap ya da Yunan haber kanallarının haber 
aktarım biçemleri birbirine benzemez. Bu nedenle her televizyon kanalı hitap ettiği 
hedef kitlesinin kültürünü göz önüne alır ve programlarını ona göre şekillendirir.

Edebiyat alanında kültürlerarasılığı önemli kılan alanlardan biri çeviridir. Dil ve 
iletişim konusunda sözünü ettiğimiz gibi, her dil kendini oluşturan kültürün gerek-
sinmelerini karşılamak üzere yaratılmış ve geliştirmiştir. Bir kültürde önemli olan 
bir kavram başka bir kültürde bulunmayabilir. Bir kültürde onlarca sözcükle ifade 
edilen bir kavram diğer bir kültürde sadece bir sözcükle karşılanabilir. Bu nedenle 
herhangi bir yapıtı yabancı dilden kendi diline aktaran çevirmenin, hem kendi kül-
tür ve dilini hem de yabancı kültürü ve dilini çok iyi bilmesi gerekir. Çevirmenlik, 
yabancı sözcüklerin kendi dilinde karşılıklarını bulmak ve düzgün cümleler hâlinde 
ifade etme işi değildir. Çevirmenlik, bir eserde yazarın aktarmak istediği anlamı 
kavrayıp, kendi kültüründe aynı anlamı yaratacak dil öğeleriyle okuyucuda aynı an-
lamın oluşumunu sağlama etkinliğidir. Bu nedenle çevirmenlik dilin çevirisini de-
ğil, anlamın aktarımını talep eden önemli bir iştir ve kültürlerarası iletişim yeterliği 
kazanmamış birinin, sadece yabancı dil bilerek başarabileceği bir meslek değildir.

EKONOMİ VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
Ekonomi üretim ve tüketim ilişkilerinin incelendiği bir disiplindir. Üretim ve tü-
ketim ekonominin iki ana eksenidir ve emek, sermaye, ücret, üretim aracı, fiyat 
ve pazar gibi kavramlar üretim ile tüketim arasındaki ilişkilerde ortaya çıkar. Ne 
üretim ne de tüketim tek başına ekonomik çevrimin sağlanmasına ve sistemin 
yürümesine yetmez. Üretilen malın pazarlanması gerekir. Satışlardan elde edilen 
gelirle emeğin hakkı olan ücretler ödenir, üretim araçlarının aşınma payı, vergiler 
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ve finans maliyetleri çıkarıldıktan sonra kâr hesaplanır. Her yatırım kâr etmek 
amacıyla yapılır ve iyi planlanmış yatırımlar hem yatırımcının hem emekçinin 
hem de tüketicinin yüzünü güldürür. Bu nedenle yukarıda bazı kavramları sırala-
nan ekonomi sadece para ile ilgili değildir. İnsanın gündelik yaşamını ilgilendiren 
hemen her alanda ekonominin etkileri görülür. Günümüz dünyasında uluslarara-
sı ilişkilerden turizme, eğitimden sağlığa, hukuktan çevrenin korunması ve sivil 
toplum hareketlerine kadar her şey ekonomi ile bağlantılıdır. 

Günümüzde herhangi bir yatırımın ekonomik olabilmesi için, üretilen mal ya 
da hizmetin yeterli düzeyde pazarlanması gerekir. Pazarlama, üretici ile tüketici 
arasında kurulan köprü olarak düşünülebilir ve “işletmenin amaçlarını gerçekleş-
tirmek, mevcut ve potansiyel müşterilerin istek ve arzularını tatmin etmek için mal 
ve hizmetleri üreticiden tüketiciye doğru yönlendiren etkinliklerin tümü” olarak 
tanımlanır. Pazarlama iletişimi ise ürün, düşünce ve hizmetlerin yaratılması, fiyat-
landırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarını içeren daha geniş bir kavramdır. 
Pazarlama etkinliklerinin birinci muhatabı tüketici, yani insandır. Tüketici grubun 
kültürü pazarlama iletişiminde dikkate alınan önemli bileşenlerden biridir. Bireyin 
hangi alanda neye ihtiyaç duyduğu büyük oranda kültürce belirlenir. Yurt dışında 
uzun süre kalan insanlar kendi kültürlerine özgü birçok şeyin özlemini çekerler. Tu-
rist olarak kısa süre yurt dışına çıkanlar, en azından sevdikleri yemeklerin özlemini 
çekerler. Tatlar, kokular, görüntüler ve ilişkiler insanları bağlayan kültürel öğelerdir. 

Konu ile ilgili olarak Nebi Özdemir’in Kültür Ekonomisi ve Yönetimi (Ankara, 
2012) adlı kitabını okuyabilirsiniz. 

Küreselleşme öncelikle ekonomik alanda ortaya çıkan bir olgudur. Başlangıçta 
ham madde, emek, taşıma ve pazarlama maliyetlerini azaltmak amacıyla üretim te-
sislerinin pazar olarak görülen ülkelere taşınmasıyla başlayan bu eğilim, zamanla çok 
uluslu şirketlerin sayıca artmasına hatta hemen her alanda bu tür şirketlerin kurul-
masına neden olmuştur. Her kültürün kendine özgü iş ve çalışma anlayışı vardır. 
Söz gelimi, Anadolu kültüründe iş yeri kutsaldır ve “ekmek teknesi” olarak adlan-
dırılır. İş yerine zarar vermek kabul edilmez davranış olarak değerlendirilir ve böy-
le davrananlar toplumca hoş karşılanmaz. İş yerine bağlılık, sadakat erdem sayılır. 
Bu nedenle aynı iş yerinde uzun süre çalışmak olumlu bir davranış olarak görülür. 
“Kıdem” denilen, iş yerinde çalışma süresini ifade eden kavram önemsenir. Kıdem-
li olanlar diğerlerinden önce yüksek kademedeki görevlere seçilir. Kıdem, liyakatin 
önemli bileşenlerinden biri olarak görülür. Oysa sanayileşmiş ülkelerin ve özellikle 
Batı kültürlerinin çoğunda iş yeri emeğin paraya çevrildiği yerlerdir. Emek, bilgi ve 
becerinizi anlaştığınız bedelle işverene satarsınız. Anlaşmanın gereklerine iki taraf 
da uymak zorundadır. Anlaşma hükümlerine uyulduğu sürece sorun çıkmaz. Bu du-
rumda tarafların kişiliğinin önemi yoktur. Sadece yazılı kurallar dikkate alınır. Uzun 
süre bir yerde çalışmış olmak olumlu bir izlenim bırakmaz. Bireyler zaman içinde 
kendilerini geliştirmeli, mesleki deneyim kazandıkça emek haklarını artırmalı, daha 
yüksek ücretle başka iş yerine geçmelidir. Eğer uzun süreden beri aynı iş yerinde 
çalışıyorsa öğrenme güçlüğü çekiyor ya da daha iyi bir iş bulamıyor demektir. İşlet-
meler kârlılık temeline dayandığı için “iş yerine sadakat” diye bir şey olamaz. İş yeri 
karlılığını yitirirse çalışana sadık kalıp ücretini ödemeye devam etmeyeceğine ya da 
yönetimi veya sahibi değiştiğinde kişisel ilişkiler kalmayacağına göre sadakatin anla-
mı yoktur. Batı kültürlerinin mensupları bu düşünceler çerçevesinde iş yerini “ekmek 
teknesi” olarak kabul etmezler. Ancak ekonomik küreselleşmenin bir sonucu olarak 
elli yıl bundan önce Batı Avrupa ülkelerine çalışmak için davet edilen Türk işçiler, 
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birçok kültüre mensup insanın çalıştığı iş yerlerine kültürlerini de birlikte götürdü-
ler. İş anlayışları, işe bağlılıkları, iş yerine sadakatleri ve amirlerine karşı tutumlarıyla 
diğer işçilerden farklı oldukları gözlendi. 1990’ların başında, özellikle büyük Alman 
işletmelerinin, Batı Avrupa ülkelerini de etkileyen ekonomik krizden kurtulmaların-
da Türk işçilerinin bu kültürel özellikleri önemli katkıda bulundu. Bu dönemde, işçi 
sendikalarında etkin görevlerde bulunan ve sendikalılık oranı diğer yabancılarda çok 
yüksek olan Anadolu insanı, arkadaşlarının işten çıkarılmasını önlemek için çalışma 
süresini ve maaşını ikiye bölerek yarısını işten çıkarılmak istenen işçilere verme fik-
rini ortaya koydu ve bu fikri sendikalara kabul ettirdi. Bu tutumu Almanya’nın diğer 
iş kollarındaki sendikalar da benimsedi. Böylece Alman işletmelerinde işçi maliyeti 
yarıya düştü. Ancak Türk işçiler üretim ve hizmetlerin yarıya düşmesine izin ver-
medi. Çalışma süresi yarıya indiği hâlde günlük üretim miktarlarına yakın üretim 
gerçekleştirdi. Böylece birçok büyük Alman işletmesi krizden kurtuldu. 

Sizce çalışanların iş yeriyle ilgili tutum ve davranışlarını belirleyen nedir?

Çok uluslu şirketler günümüzde dünyanın hemen her yerinde iş yapmaktadır. 
Ülkemiz, 1980’li yıllardan itibaren çok uluslu şirketlerin önemli pazarlarından ve 
konumlanma yerlerinden biri hâline gelmiştir. Yerli şirketlerle yapılan ortaklıklar ya-
nında doğrudan satın almalar yoluyla da çok sayıda yerli, şirket çok uluslu şirketler 
sınıfına geçmiştir. Bu değişme, şirket personelinin farklı kültürlerin mensuplarıyla 
birlikte çalışmasını gerekli kılmıştır. Çokkültürlü çalışma grupları kültürlerarası ile-
tişim durumlarının daha sık ortaya çıkmasına ve kültürlerarası iletişim yeterliğinin 
gereğinin anlaşılmasına neden olmuştur. Çok uluslu şirketler, yönetici kademelerde 
bulunanlar başta olmak üzere, çalışanlarına farklı kültürlerden insanlarla etkileşimde 
yeterlik kazandırmak amacıyla hizmet içi eğitimler vermektedir. İş yerinde kültürle-
rarası iletişim günümüzde gittikçe daha çok önem kazanan bir araştırma alanıdır.

YÖNETİM VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
Yönetim, örgütlenmiş ilişkilerin amaca uygun sonuç almak üzere yönlendirilmesi 
ve denetlenmesini içeren bir kavramdır. Söz gelimi, devlet belirli siyasal sınırlar 
içinde kalan insan topluluğunun öngörülen normlar çerçevesinde biçimlenmiş 
hukuk, eğitim, sağlık, savunma ve benzeri kurumlarla bireyler arasındaki ilişki-
lerin oluşturduğu bir örgüttür. Devlet yönetimi ise kuralları belirleyen yasama, 
kuralları uygulayan yürütme ve kuralların uygulanmasını denetleyen yargıdan 
ibarettir. Bir devletin siyasal sınırları içinde yaşayan insanların tek bir kültüre 
mensup oldukları ileri sürülemez. Ancak, aynı devletin siyasal sınırları içinde 
aynı	 siyasal	 rejimde	 ve	 aynı	 ekonomik	 düzende	 yaşayan	 insanların	 tarihsel	 ve	
coğrafi bağları nedeniyle belirli konularda ortak norm, inanç, değer ve davranış 
örüntülerine sahip olması doğaldır. Bu tarihi, bölgesel ve kültürel ortaklıklar “ulu-
sal kültür” kavramını ortaya çıkarır. Bir devletin siyasal sınırları içinde yaşayan ve 
ortak tarihi, bugünü ve geleceği paylaşan insanların oluşturduğu “ulus”un kültürü 
diyebileceğimiz ulusal kültür ülke içindeki bütün altkültürlerin paylaştığı kültür-
dür. Bu “kalın çizgilerle çizilmiş kültür çerçevesi” elbette ulusu oluşturan grupla-
rın bütün kültürünü kapsamaz. Kültürel zenginlik kavramı bu durumu karşılayan 
bir kavramdır ve bir ülke içindeki kültürel çeşitliliğe vurgu yapar. 

Maden, H. A. (1993). Yönetim ve Kültür. Ankara Üniversitesi dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Dergisi. Cilt 36. Sayı1.2, 137-143: http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.
php?id=26&sayi_id=1255&makale_id=144149 Son erişim: 29.09.2012.
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Yukarıda kısaca özetlenen ülke içi kültürel çeşitlilik durumu, ülke yönetimini 
üstlenen insanların, yasama, yürütme ve yargı görevlerini yerine getirirken kültü-
rü, kültürel farklılıkları dikkate almadan başarılı olamayacaklarını göstermekte-
dir. Tarih boyunca göç yollu olmuş topraklar üzerine kurulu devletler, kültürlera-
rasılık durumunu deneyimlemiş ve bundan ders çıkarmış olmalıdır. 

Anadolu toprakları üzerinde yaşayan insanların büyük çoğunluğu birkaç ku-
şak önce başka yerlerden göç etmiş kuşakların torunlarıdır. XIX. yüzyılda Os-
manlı İmparatorluğu’nun parçalanmaya başlamasıyla Balkan ülkelerinden, Ak-
deniz adalarından, Orta Doğu’dan, Kafkasya’dan, Orta Asya’dan ve Afrika’dan 
Anadolu’ya göç edenlerin yanında, Selçuklulardan önce Anadolu’da yaşayan kül-
türlerin de mirasçısıyız. Bu bakımdan ülkemiz kültürel zenginliği ile övünen na-
dir ülkelerden biridir. Ancak bu kültürel çeşitliliğin kültürlerarasılığı da birlikte 
getirdiğinin farkına daha yeni varıyoruz. Kültürlerarasılık durumu ne yasamadan 
ne yürütmeden ne de yargıdan henüz hak ettiği ilgiyi görememiştir. Bugün ülke-
mizin yaşamakta olduğu birçok sorunun, yönetim kademeleri ve bürokrasisinin 
kültürlerarası iletişim yeterliği kazanmasıyla çözülebileceği kanısındayız.

 
Sizce yöneticilerin yönetilenleri anlaması için öncelikle hangi bilgi donanımına sa-
hip olması gerekir?

Kültürlerarasılık durumları sadece büyük ölçekte ülke yönetimini değil, kü-
çük ölçekte yerel yönetimleri de ilgilendirmektedir. Köyler, kasabalar, semt ve 
mahalleler gündelik yaşamda kültür gruplarının etkinliğinin gözlendiği yerleşim 
yerleridir. Aynı köyden, mahalle ya da kentte doğup büyümüş olmak insanlar ara-
sında etkin iletişim kurmanın başlangıcı olabilmektedir. Hemşehri ya da hemşeri 
kavramı Batı kültürlerinde bulunmayan bir kavramdır. Siyasi liderlerin gittikleri 
her kentte kendisini dinleyenlere “hemşerilerim” diye hitap etmesi bundandır. 
Hemşerilik önemlidir çünkü bireyler bu sözcükle ortak kültüre sahip olduklarını 
açığa vurmaktadırlar. Bu yüzden, ilk kez karşılaşanlar birbirlerine genellikle nereli 
olduklarını sorarlar. Hemşeri dayanışması günümüzde büyük kentlerde devam 
etmektedir. Yaşadıkları kentle özdeşleşmeyen ve çoğu yıllardan beri göremediği 
doğum yerine, memleketine bağlılığını sürdüren insanlar yerel yönetimlere kat-
kıda bulunmamaktadır. Yerel yönetimlerin her semtin, kasaba ve kentte kültürü-
müzde önemli bir kavram olan hemşerilik bilincini canlandırmasının önemini 
vurgulamak için başka söze gerek yok aslında. Yerel yöneticiler yönetimlerindeki 
kültürel farklılıkları ve sorunların çözümünde kültürü dikkate almalıdır.

İşletme yönetimi de çalışanlarının ve tüketicilerinin kültürel niteliklerini tanı-
mak ve işlemlerinde göz önüne almak zorundadır. Çalışma düzeninin kurulması, 
iş akışının belirlenmesi, verimliliğin sağlanması gibi işletme içi konuların yanında 
ürünün tüketici kültürüne uygunluğu bütün yönleriyle ele alınmalıdır. Medya iş-
letmesinden giyim ve gıda sektörüne kadar her alanda işletme yönetimi kültürel 
verilere dikkate alınmadan yönetilemez. Gıda ve giyim gibi kültürün doğrudan 
şekillendirdiği alanlardaki işletmelerin kültürü ve kültürlerarasılığı ihmal etme 
şansı yoktur. Hem giyim hem de gıda sektöründe çok uluslu şirketlerin yönetimi 
kültürlerarası iletişim yeterliğini zorunlu kılar. “Müslüman mahallesinde salyan-
goz satmak” gibi bir hataya düşmemenin tek yolu da budur. 

Konu ile ilgili olarak S. Yeşil’in Uluslararası İşletmeler Açısından Kültürel Farklılık-
lar ve Yönetimi (Ankara, 2011) adlı kitabını okuyabilirsiniz.
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Özet
Kültürlerarası iletişimin hangi alanlarda önem 
kazandığını sıralamak
 Günümüz dünyasında tek kültürlü toplumdan söz 
etmek mümkün değildir. Göç alan ülkeler başta 
olmak üzere, bütün ülkelerde farklı kültürler bir 
arada yaşamaktadır. Gündelik yaşamın hemen 
her alanında kültürlerarası karşılaşmalar gerçek-
leşir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
turizm başta olmak üzere sağlık, eğitim, hukuk, 
sanat, ekonomi ve yönetim gibi çeşitli alanlarda 
kültürlerarası iletişim önem kazanmıştır.

Kültürlerarası iletişimin turizm alanındaki 
işlevini açıklamak
 Turizmci ister iç turizm ister uluslararası tu-
rizmde çalışsın, eğer kısa süre için yaşadığı yer-
den başka bir yere dinlenmek, eğlenmek ya da 
belirli işlerini görmek için giden insanlara ko-
naklama, yeme-içme ve gezip görme hizmeti ve-
riyorsa, farklı kültürlerden insanlarla etkin ileti-
şim kurma yeterliğine sahip olması gerekir. Her 
turizmci turistlerle etkileşim sürecinde kendi 
kültürünü temsil eder. Ancak içinde bulunduğu 
sektör nedeniyle farklı kültürlere mensup insan-
larla daha çok karşılaştığından “temsilcilik” rolü 
sıradan insanlardan daha büyük önem taşır. 

	 Bir	 ülkenin	 turizm	 alanındaki	 imajı	 turistin	 o	
ülkede karşılaştığı ve kültürün temsilcisi olarak 
kabul ettiği insanlardan edindiği izlenimlere da-
yanır. Konunun bilincinde olan ülkeler, olumlu 
imajlar	yaratabilmek	için	bir	taraftan	tanıtım	et-
kinlikleri	yaparken	bir	taraftan	da	turizm	sektö-
ründeki personele kültürlerarası iletişim yeterli-
ği kazandırmaya çalışırlar.

Kültürlerarası iletişimin sağlık alanındaki işlevini 
açıklamak
 İnsanlar çocukluk dönemlerinden itibaren sağ-
lıkla ilgili inanç, düşünce, tutum ve davranışları 
öğrenir ve içselleştirirler. Bunun sonucu olarak 
farklı kültürlerde sağlık, hastalık, ağrı, sızı ve 
benzeri kavramlar farklı şekilde anlamlandırı-
lır ve bu anlamlandırmalar insan davranışları-
nı da şekillendirir. İnsan bedenindeki organlar 
da kültürden kültüre farklı anlam ve değerler 
kazanır. İlaç, doktor ve hastaneyle ilgili tutum 
ve davranışlar kültüre göre farklılaşmıştır. Sağ-

lık personelinin eğitiminden, devlet tarafından 
yürütülen sağlık kampanyalarına kadar, sağlık 
sektörünün her alanında kültürün ilgili nitelik-
lerini öğrenmek ve kültürel farklılıklar gösteren 
topluluğa ona göre davranmak gerekir. Dokto-
rundan hasta bakıcısına, kayıt memurundan 
hastane yöneticisine kadar sağlık alanında çalı-
şan bütün personelin, sağlık alanında etkili olan 
kültürel etkenlerden haberdar olması gerekir. 
Aksi takdirde, başka kültürlere göre hazırlanmış 
sağlık duyuruları, eğitimleri ve ikna yöntemleri 
ile olumlu sonuç almak mümkün değildir.

Kültürlerarası iletişimin eğitim alanına katkılarını 
sıralamak
 Bir sınıf içinde farklı kültürlerden öğrencilerin 
bulunması, kültürel çeşitliliğe dayalı bir öğren-
me fırsatı yaratırken, özellikle başlangıç kade-
melerinde eğitim ve öğretimi daha karmaşık 
hâle getirmektedir. Algılama, öğrenme ve dü-
şünme biçemlerindeki farklılaşmaların tek bir 
sınıf içinde gözlenmesi eğitim ve öğretim amaç-
larına ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Kültürlerarası 
iletişim yeterliğine sahip olmayan öğretmenler 
böyle durumlarla karşılaştıklarında, karşıla-
rındaki öğrencinin anlama ve düşünüp yorum 
yapma yetisine sahip olmadığı kanısına varır. 
Ana dili eğitim dilinden farklı olan insanların 
eğitiminde sıkça karşılaşılan bu durum yüzün-
den, kültürlerarası iletişim disiplinin temelleri 
yabancı dil eğitimi alanında atılmıştır. Batı ülke-
leri başta olmak üzere birçok ülkede çokkültürlü 
sınıflarda eğitimin özel bilgi ve donanım getir-
diği düşüncesi hâkim olmuş ve öğretmen aday-
larının bu donanıma sahip olması için gerekli 
girişimler sonuçlandırılmıştır. 

Kültürlerarası iletişimin hukuk alanındaki işlevini 
açıklamak
 Çağdaş ülkelerde toplumsal norm olarak, dü-
zeni sağlamak üzere belirlenmiş yasalar vardır 
ancak hukuk sadece yazılı yasalardan ibaret de-
ğildir. Yasaların yorumlanması ve uygulanması 
da hukuk çerçevesi içinde ele alınır. Bu nedenle 
yasaların toplum tarafından nasıl algılandığı, 
yorumlandığı ve onlarla ilgili olarak geliştirilen 
tutumlar ve gözlenen davranışlar hukukla kül-
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tür arasında bir bağlantı oluşturur. Her kültürde 
“hak” anlayışı diğerlerinden farklıdır. Bireyler 
çocukluklarından itibaren aile ve yakın çevrele-
rinden neyin hak olduğunu, hakkını elde etme 
yollarını öğrenirler. Bu nedenle yasalarda suç 
sayılan bazı davranışlarda bulunan, eylemleri 
gerçekleştirenler bazı durumlarda halk tarafın-
dan kahraman gibi karşılanır. Hukuk alanında 
çalışanlar ve hukukun üstünlüğünü sağlamaya 
çalışanlar öncelikle söz konusu grubun kültü-
rünü tanımalı, grubun davranış normları ve bu 
normların arkasındaki yaptırımları öğrenmeli, 
yasal düzenlemeleri buna göre yapmalıdır. Bu 
nedenle hukuk kurumunun, öncelikle uygula-
nacağı toplumun “hukuk anlayışı”nı saptaması, 
sonra da eğitim başta olmak üzere, diğer top-
lumsal kurumlarla birlikte onun evrilmesi için 
önlemler alması gerekir. Hukuksal nedenlerle 
etkileşimde bulunan yargıç, sanık, tanık ile sa-
vunma ve iddia makamlarındaki bireyler kültü-
rel farklılıkların farkında olmak durumundadır.

 
Kültürlerarası iletişimin sanat alanındaki rolünü 
betimlemek
 Sanat kültürün ve insan yaşamının ayrılmaz par-
çasıdır. Sanat yapıtları zamanla, kültürün diğer 
bileşenleri gibi, geniş kitleler tarafından tüketile-
bilecek ürün ya da meta hâline gelmiştir. Kültür 
endüstrisi denilen ve sanat ve kültür ürünlerinin 
tüketime yönelik olarak üretimini vurgulayan 
kavram, dünyanın her yerindeki insanların aynı 
sanat ve kültür ürünlerinden yararlanma kapısı-
nı açmıştır. Ancak, kültürler arasında algılama 
ve anlamlandırma farkı nedeniyle bu ürünle-
rin pazarlanması ve geniş kitlelerce tüketilmesi 
aşamasında kültürlerarasılık sorunu ortaya çık-
maktadır. Sinema filmlerinde, romanlara, müzik 
eserlerinden mobilyaya kadar hemen her alan-
da kültürel beğeni ve alışkanlıkların göz önüne 
alınması gereği, sanatçı, yapımcı ve pazarlama-
cıları hedef kitlelerin kültürlerini öğrenmeye ve 
kültürlerarası yeterlik kazanmaya zorlamaktadır. 
Uluslararası alanda başarı kazanan bütün yerel 
ürünlerin kültürlerarası iletişimin kuramsal da-
yanaklarından yararlandıkları gözlenmektedir.

Kültürlerarası iletişimin ekonomi alanındaki 
önemini açıklamak
 İnsanın gündelik yaşamını ilgilendiren hemen 
her alanda ekonominin etkileri görülür. Günü-
müz dünyasında uluslararası ilişkilerden turiz-
me, eğitimden sağlığa, hukuktan çevrenin ko-
runması ve sivil toplum hareketlerine kadar her 
şey ekonomi ile bağlantılıdır. Üretim ve tüketim 
ekonominin iki ana eksenidir ve emek, sermaye, 
ücret, üretim aracı, fiyat ve pazar gibi kavramlar 
üretim ile tüketim arasındaki ilişkilerde ortaya 
çıkar. Üretilen malın pazarlanması gerekir. Bu 
nedenle ekonomi kavramı sadece para ile ilgili 
değildir. Pazarlama, işletmenin amaçlarını ger-
çekleştirmek, mevcut ve potansiyel müşterilerin 
istek ve arzularını tatmin etmek için mal ve hiz-
metleri üreticiden tüketiciye doğru yönlendiren 
etkinliklerin tümüdür. Pazarlama iletişimi ise 
ürün, düşünce ve hizmetlerin yaratılması, fi-
yatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çaba-
larını içeren daha geniş bir kavramdır. Tüketici 
grubun kültürü pazarlama iletişiminde dikkate 
alınan önemli bileşenlerden biridir. Bireyin han-
gi alanda neye ihtiyaç duyduğu büyük oranda 
kültürce belirlenir. Her kültürün kendine özgü 
iş ve çalışma anlayışı vardır. Başlangıçta ham 
madde, emek, taşıma ve pazarlama maliyetlerini 
azaltmak amacıyla üretim tesislerinin pazar ola-
rak görülen ülkelere taşınmasıyla başlayan kü-
reselleşme, zamanla çok uluslu şirketlerin sayıca 
artmasına neden olmuştur. Çok uluslu şirketler 
günümüzde dünyanın hemen her yerinde iş yap-
maktadır. Bu değişme, şirket personelinin farklı 
kültürlerin mensuplarıyla birlikte çalışmasını 
gerekli kılmıştır. Çokkültürlü çalışma grupları 
kültürlerarası iletişim durumlarının daha sık 
ortaya çıkmasına ve kültürlerarası iletişim ye-
terliğinin gereğinin anlaşılmasına neden olmuş-
tur. Çok uluslu şirketler, yönetici kademelerde 
bulunanlar başta olmak üzere, çalışanlarına 
farklı kültürlerden insanlarla etkileşimde yeter-
lik kazandırmak amacıyla hizmet içi eğitimler 
vermektedir. İş yerinde kültürlerarası iletişim 
günümüzde gittikçe daha çok önem kazanan bir 
araştırma alanıdır.
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Kültürlerarası iletişimin yönetim alanındaki 
işlevlerini sıralamak
 Yönetim, örgütlenmiş ilişkilerin amaca uygun 
sonuç almak üzere yönlendirilmesi ve denet-
lenmesini içeren bir kavramdır. Devlet yönetimi 
kuralları belirleyen yasama, kuralları uygulayan 
yürütme ve kuralların uygulanmasını denetle-
yen yargıdan ibarettir. Bir devletin siyasal sınır-
ları içinde yaşayan insanların tarihsel ve coğrafi 
bağları nedeniyle ortak norm, inanç, değer ve 
davranış örüntülerine sahip olması kadar farklı 
altkültürlere sahip olması da doğaldır. Kültürel 
zenginlik kavramı bu durumu karşılayan bir 
kavramdır ve bir ülke içindeki kültürel çeşitliliğe 
vurgu yapar. Ülke içi kültürel çeşitlilik durumu, 
ülke yönetimini üstlenen insanların, yasama, 
yürütme ve yargı görevlerini yerine getirirken 
kültürü, kültürel farklılıkları dikkate almadan 
başarılı olamayacaklarını gösterir. Kültürlera-
rasılık durumları sadece büyük ölçekte ülke yö-
netimini değil, küçük ölçekte yerel yönetimleri 
de ilgilendirmektedir. İşletme yönetimi de çalı-
şanlarının ve tüketicilerinin kültürel nitelikle-
rini tanımak ve işlemlerinde göz önüne almak 
zorundadır. Medya işletmesinden giyim ve gıda 
sektörüne kadar her alanda işletme yönetimi 
kültürel verilere dikkate alınmadan yönetilemez. 

8
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi turizmde kültürlerarası 
iletişim yeterliği gerektirmez?

a.  Kat hizmetleri
b.  Ön büro hizmetleri
c.  Pazarlama hizmetleri 
d.  Yiyecek-içecek yönetimi
e.  Muhasebe işleri

2. Aşağıdakilerden	hangisi	ülke	imajının	oluşmasında	
diğerlerinden daha etkindir? 

a.  Turistin tanıtım broşürlerinde okudukları
b.  Turizm bürolarınca verilen bilgiler
c.  Yabancı ülke televizyonlarına verilen reklamlar
d.  Turistin bizzat edindiği izlenimler
e.  Turiste yapılan indirimler

3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık personelinin hastayı 
anlamasını doğrudan etkiler? 

a.  Hastanın dilini bilmesi
b.  Hastalıkla ilgili deneyiminin olması
c.  Hastaya zaman ayırması
d.  Hastanın kültürünü bilmesi
e.  Hastayla arasına mesafe koyması

4. Ülkemizde hangi sağlık personelinin eğitiminde 
kültürlerarası iletişim yeterliği kazandırma çalışmaları 
başlatılmıştır?

a.  Hekim 
b.  Hemşire
c.  Hasta bakıcı
d.  Sağlık memuru
e.  Sağlık yöneticisi

5. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi farklılaştıran 
iletişim bileşeni değildir? 

a.  Algılama
b.  Düşünme
c.  Yorumlama
d.  Anlamlandırma
e.  Konuşma

6. Aşağıdakilerin hangisi yasalarda kültüre yer veril-
diğini ifade eder?

a.  En güçlü toplumsal norm yasadır.
b.  Her toplumun gündelik yaşamını düzenleyen 

halk hukuku vardır.
c.  Yasalar suç ve cezanın sınırlarını belirler, yargı-

cın takdir hakkı vardır.
d.  Yasalarda yapılan kısmi değişiklikler onların 

özüne zarar verir.
e.  Bir yasanın ayrıntılı olması uygulama gücünü 

artırır.

7. Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarasılık durumla-
rıyla doğrudan ilgilidir? 

a.  Miras hukuku
b.  Ticaret hukuku
c.  Azınlık hakları
d.  Ceza hukuku
e.  Çocuk hakları

8. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir çevirmeni yabancı 
dil bilen birinden ayırır? 

a.  İletişim yeterliğine sahip olmak
b.  Dilini çevirdiği kültürü de tanımak
c.  Yabancı dilin ayrıntılarını iyi bilmek
d.  Kendi kültürünü ayrıntılarıyla tanımak
e.  Hem kendi diline hem de yabancı dile hakim 

olmak

9. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi ile kültürün ke-
sişme noktasındadır?

a.  Sermaye
b.  Üretim
c.  Ücret
d.  Tüketim
e.  Vergi

10. Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu bir şirket yöne-
ticisinin niteliklerinden değildir?

a.  Kültürel farkındalığa sahip olmak
b.  Yabancı dil bilmek
c.  Kararlarından taviz vermemek
d.  Önyargılarının farkında olmak
e.  Çalışanları denetlemek
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Yaşamın İçinden

Hepimiz Göçmeniz, Hepimiz Yabancıyız 
Kadir Has Üniversitesi’nin Cibali Kampusu’nda çalış-
manın	birçok	avantajı	var.	Bunlardan	biri	de	kentle	iç	
içe yaşamak. Eski tütün fabrikasından mükemmel üni-
versite binaları yaratan mimar Mehmet Alper üniver-
sitenin kentle bağını koparmamış. Kampüsten dışarı 
adımınızı attığınızda, kendinizi yaşayan bir kentin so-
kaklarında, sıcakkanlı mahalle esnafı ile selamlaşırken 
buluyorsunuz. 
Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’ne ünlü Cibali 
Karakolu’nun yanındaki Cibali Kapısı’ndan girer de 
dosdoğru yürürseniz, karşınıza Beyaz Ev dediğimiz, 
üniversitemizin bazı birimleri ile Sosyal Sorumluluk 
Derneği bürosunun bulunduğu üç katlı, beyaz boyalı, 
ahşap cumbalı Osmanlı evi çıkar. Sağa kıvrılıp yukarı 
doğru çıkarken yavaş yavaş modern İstanbul’dan ay-
rılıp, Orhan Pamuk’un romanlarında betimlenen eski 
İstanbul’a girdiğinizi hissedersiniz... Kırmızı tuğla dö-
şeli tertemiz bir sokağın sol yanında küçük bir park, sağ 
tarafında ise ikişer, üçer katlı binalar vardır... Parkta otu-
ranların çoğu karşıdaki kahvehanenin müdavimleri ya 
da Kadir Has Üniversitesi’nin öğrencileridir. Kahvenin 
bulunduğu binanın birinci katında, ahşap kenarlı, dan-
telli perdeleri dışarıdan görünen pencerenin altında bir 
tabela görünür: “Fevzi Çakmak Köyü Güzelleştirme ve 
Kalkındırma Derneği”... Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa 
Aydın’ın mahalle sakinleriyle mutad sohbetlerinin bi-
rine bu sokakta rastlayınca sorup öğrendim. Bina der-
neğe aitmiş. Geçen yüzyılın ellili yıllarında Giresun’un, 
eski adı Zihar olan, Fevzi Çakmak Köyü’nden göçüp 
gelenler 1962 yılında kurmuş bu derneği. Önce binada 
bir büro kiralamışlar. Sonra bürodan başlayarak bina-
nın büyük kısmını satın almışlar. Giresun-Alucra’nın 
bir köyünden İstanbul’a göçenlerden yaklaşık 1500’ü 
bu derneğe üyeymiş. Nişan, sünnet, düğün gibi tören-
lerini, eğlencelerini bu binanın salonunda yapar, sık sık 
burada toplanıp hasret giderirlermiş. Alt kattaki kah-
veyi aynı köyden Mustafa Cin işletiyor. Aynı zamanda 
derneğin yönetim kurulunda. “Ben burada doğdum, 
büyüdüm” diyor... “İstanbulluyum”...
Vişneçürüğü boyanın albenisiyle parlayan binanın 
bir sokak ötesinde Müstantik Caddesi uzanır... Oraya 
çıktığınızda mahallenin çarşısına geldiniz demektir. 
Sağlı sollu lokantalar, alçak iskemleli kahvehaneler, 
manav ve balıkçılar, tuhafiyeden hırdavata, telefoncu-
dan saatçiye, marangozdan beyaz eşyacıya kadar sıra 
sıra dükkanların önünden geçersiniz... Bir zamanlar 

İstanbul’un gayrimüslim sakinleri tarafından imar 
edilmiş mahallede şimdi yurdumuzun farklı yerlerin-
den gelmiş insanlar yaşıyor... Evleri, dükkânları, taş 
mektep ve kubbeli hamamıyla hâlâ tarihi dokusunu ko-
rumakta olan mahalle yeni sakinlerinin getirdiği farklı 
ses ve nefeslerle yaşar olmuş... Manav Nazım doğma 
büyüme Küçük Mustafa Paşalı... En iyi mevsim mey-
velerini en uygun fiyata satar... Vurgularından nereli 
olduğunu anlarsınız ama o İstanbulludur... Lokantacı 
Birol da Nazım gibi Rize kökenli. Dedesi gelip lokanta 
açmış Cibali’de... Babası ve amcasından sonra, doğma 
büyüme İstanbullu Birol işletiyor lokantayı... Ataları 
göçmen olarak gelse de onlar artık yerli olmuş. Yaban-
cılara, yani bize mahallelerinin yakın geçmişi hakkında 
bilgi veriyorlar... Önce yabancı, sonra göçmen sonra da 
sahibi oldukları bu mahalle şimdi onlarla yaşıyor... 
Bu yıl, Avrupa’ya işçi gönderilmesinin 50. yılı olduğu 
için göçmen denilince hemen akla Almanya’daki in-
sanlarımız geliyor... 
İkinci dünya savaşında yenik düşen Almanya ikiye 
bölünüp de doğusu Sovyetler Birliği’nin güdümünde 
kalınca, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, 
müttefikleri İngiliz ve Fransızlar Batı Almanya’nın ka-
pitalist düzende kalkınması için ellerinden geleni yap-
tılar. Yetişmiş insan gücü, kültürel nitelikleri ve sağlam 
altyapısı, Almanya’nın bu desteği ekonomik ve teknolo-
jik	gelişme	yönünde	kullanıp	kısa	zamanda	kalkınması-
na olanak sağladı. Sanayi ve tarımsal üretim için gerekli 
emek kaynağı ise ekonomik sıkıntı içinde olan komşu 
ülkelerdi. 1950’lerin başlarından itibaren, öncelikle 
İtalya, İspanya ve sonra Yugoslavya’dan, onlar yetme-
yince Yunanistan’dan ve nihayet Türkiye’den işçi alındı. 
Türkiye ile Almanya arasında 31 Ekim 1961 tarihinde 
“Türk-Alman İşgücü Anlaşması” imzalandı ve işçi göçü 
resmî olarak başladı. Bu tarihten itibaren çok sayıda in-
sanımız, başta Almanya olmak üzere Fransa, Hollanda, 
Belçika ve diğer Avrupa ülkelerine gitti. Bu “yabancı 
işçilerin” amacı çok çalışıp, birkaç yılda kazandıkları 
para ile memlekete dönerek kendi yaşamlarını garanti 
altına almaktı. Almanların istediği de buydu. Öyle ol-
madı. Almanlar “işçi istediler, insanlar gitti”. Türkler ise 
gurbetten dönemediler bir türlü... Önce erkek çocuk-
larını, sonra eşlerini, sonra da bütün ailelerini gurbe-
te götürdüler... “Çocuklar iş bulsun dönerim” diyenler 
torunlarını da büyüttüler orada ama bir türlü göçmen 
olduklarını kabullenemediler... İlk yıllarda köylerine 
kasabalarına yaptıkları evlerin, aldıkları tarlaların, ar-
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saların çocuklarına kalacağını sanıyorlardı. Çocukların 
dönmeyeceğini anlayınca yatırım yön değiştirdi ve “işçi 
dövizi” kaynağı yavaş yavaş kurudu. Alman maliyeciler 
T.C. Merkez Bankası’nın Frankfurt bürosunu basarak 
evraka el koyunca, Merkez Bankası’nda yüksek faizde 
parası bulunan Türkler Alman Finanzamt’ına büyük 
cezalar ödemek zorunda kaldı... Merkez Bankası’nın 
dövize verdiği yıllık yüzde onluk faizler, “süper döviz 
hesapları” yavaş yavaş kalktı ortadan. 
Türkiye’de, hangi ülkede çalıştıklarına bakmaksızın, 
Almancı diyorlardı onlara... Kapıkule’den geçen her 
Almancının gümrüklerle ilgili hikâyeleri vardır. Rüş-
vetten aldatmacaya, fahiş fiyat isteyen satıcılardan do-
muzdan kıl koparır gibi kendilerini soyan akrabalara 
kadar birçok konuyu içeren hikâyeler. 
Alman tarafı da anlamadı önceleri durumu... “Gastar-
beiter” diyerek konuk olduklarını sürekli hatırlattığı bu 
insanlara, kesin dönüş koşuluyla fazladan para verdi, 
erken emeklilik hakkı tanıdı... Ama dönenler memle-
ketlerinde tutunamayınca mahkeme kararıyla yeniden 
Almanya’ya yerleşti... Hem de çıkmamacasına... Aradan 
50 yıl geçti... Nihayet taraflar göçmenliği, moda deyiş-
le, içlerine sindirmeyi başardı... Almanlar göçmenleri 
asimile etme, göçmenler ise entegrasyona direnme ina-
dından vazgeçme yolunda önemli adımlar attılar. Yeni 
adlarıyla “Avrupalı Türkler” belediyelerde, eyalet meclis-
lerine, federal parlamentoya ve Avrupa Parlamentosu’na 
üye oldular. İçlerinden sanatçılar, politikacılar, bilim 
insanları, işadamları çıktı... Yabancıydılar, vatandaş ol-
dular... Göçmendiler, yerliler gibi doğup doydukları yer-
lere sahip çıkmaya başladılar... Şimdi tatil için Antalya’ya 
gelen yakışıklı, karayağız delikanlıya soruyorsunuz “ne-
relisin?” diye, “Münihliyim abi” diyor... Ataları Rize’den 
göçüp gelen Manav Nazım, kökleri Alucra’da kalmış 
kahveci Mustafa nasıl doğma büyüme İstanbullu ise, 
Mehmetler, Ayşeler de Münihli, Kölnlü artık... 
Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde gezinirken çıkıp 
Almanya’lara gittik... 
Türkiye gibi bir ülkede yaşayıp da göçten, göçmenlik-
ten nasibini almayan mı var? Hemen hepimizin geçmi-
şinde bir göç hikâyesi yok mu? 
Göç ve göçmenlik insanlık tarihinin oluşmasında ve 
yeni uygarlıkların ortaya çıkmasında önemli rol oyna-
mıştır. Belirli meslekleri icra etmek ve ekonomik faa-
liyetlerde bulunmak amacıyla geçici yer değiştirmeleri 
ifade eden emek göçü bizim kültürümüzde “gurbet” 
kavramında ifadesini bulmuş ve hemen hemen bü-
tün Balkan dillerinde, günümüzde bile aynı anlamda 
kullanılıyor. Kafkaslardan başlayarak bütün Avrupa 

kıtası tarihsel süreç içinde göçlerin hedefi olmuş ve 
Anadolu’nun insan profili de bu göçlerin sonucunda 
oluşmuştur. Ülkemizde, farklı yerlerden gelip yaşama 
tutunabilen, kendi yabancılığını diğerinin yabancılı-
ğında eritebilen insanların kurduğu bir toplum çıkmış 
ortaya... Yabancıya bu yüzden yakınlık gösterir, konu-
ğu bu yüzden severiz... “Tanrı misafiri” kavramı bizim 
için bu yüzden anlamlı... İnsan çeşitliliğini doğal kabul 
eden, toleransı içselleştiren kültürümüzün kaynakların-
dan biri de bu bitmez tükenmez gurbet ve göçmenlik. 
Göç hikayelerini dinledikçe son yıllarda Avrupalı en-
tellektüellerin “hepimiz göçmeniz, hepimiz yabancı-
yız” söylemi daha yakın geliyor insana.

Kaynak: Kartarı, A. (2012). Hepimiz Göçmeniz, Hepi-
miz Yabancıyız, Panorama KHAS, Sayı 4, 5-7.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e  Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kültürlerarası 

İletişim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. d  Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kültürlerarası 

İletişim” konusunu yeniden gözden geçiriniz..
3. d  Yanıtınız yanlış ise “Sağlık ve Kültürlerarası İle-

tişim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b  Yanıtınız yanlış ise “Sağlık ve Kültürlerarası İle-

tişim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. e  Yanıtınız yanlış ise “Eğitim ve Kültürlerarası 

İletişim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. c  Yanıtınız yanlış ise “Hukuk ve Kültürlerarası 

İletişim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. d  Yanıtınız yanlış ise “Hukuk ve Kültürlerarası 

İletişim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. b  Yanıtınız yanlış ise “Sanat ve Kültürlerarası İle-

tişim” konusunu yeniden gözden geçiriniz..
9. d  Yanıtınız yanlış ise “Ekonomi ve Kültürlerarası 

İletişim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. c  Yanıtınız yanlış ise “Yönetim ve Kültürlerarası 

İletişim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
İnsan yaşamı toplum içinde geçer ve toplumun işleyi-
şi kültürce belirlenen kurallar ve kalıplar çerçevesin-
de gerçekleşir. Bu nedenle insan yaşamıyla ilgili olan 
herşey kültürle doğrudan ilintilidir. Küreselleşmeyle 
birlikte insanların farklı kültürlere mensup başka in-
sanlarla karşılaşma olasılığı gittikçe artmaktadır. Aile 
içinde bile cinsiyet, yaş, meslek, arkadaş grubu, eğitim, 
inanç ve düşünce farklılıkları nedeniyle gerçekleşen 
kültürel çeşitlenme, kültürlerarasılığı ev ortamına ka-
dar taşımıştır. Bu nedenle kültürlerarası iletişimden 
yaşamın bütün alanlarında yararlanılır.

Sıra Sizde 2 
Her turizm tesisi hedef kitlesinin beklenti ve isteklerine 
göre düzenlenir. Bu düzenleme mimariden, dinlenme 
ve eğlence şekil ve olanaklarına, tesis döşemesinden 
çalışanların nitelikleri ve hizmet biçemine kadar bütün 
alanları kapsar. Hedef kitlenin beğeni ve istekleri ise ta-
mamen o grubun kültürü tarafından şekillenir. Her top-
luluğun kendi kültürü çerçevesinde oluşmuş dinlenme, 
eğlence, tatil ve boş zaman değerlendirme biçemi vardır. 
Bu nedenle, turizm tesislerinin olanakları, mimarisi, iç 
düzenlemeleri, çalışanların nitelikleri ve hizmet anlayı-
şına bakarak hangi kesime hizmet verdiğini anlayabiliriz.

Sıra Sizde 3 
İnançlar insanların dünyaya bakışını ve çevrelerinde 
olup bitenlerle ve kendileriyle ilgili her türlü konuyu 
anlamlandırmalarını etkiler. Bireylerin gündelik ya-
şam rutinleri, yiyip içtikleri, yemek zaman ve sıklığı, 
temizlik alışkanlıkları ve uygulamaları, bedenleriyle 
ilgili herşey inançları tarafından şekillendirilir. Hasta-
lık anlayışı da inançla yakından ilgilidir. Hastalıkların 
nedenlerini nerede arayacakları, ilaca karşı tutumları 
da inanca göre değişir. Bu nedenle inanç sağlık iletişi-
minde birinci derecede göz önüne alınmalıdır.

Sıra Sizde 4
Bir	sınıfta	birden	çok	kültüre	mensup	öğrenci	bulun-
ması hâlinde, öğretmenin öncelikle kültürel farklılık-
larının öğrenmeye ve genel olarak sınıf içi eğitim-öğ-
retime	nasıl	etki	ettiğini	bilmesi	gerekir.	Sınıfta	temsil	
edilen kültürler hakkında ön yargılarının ve kalıp dü-
şüncelerinin farkında olması ve bunları sınıf içi etkin-
liklere yansıtmamaya çalışması beklenir. Bütün bunlar, 
öğretmenin kültürlerarası yeterliğe sahip olmasının 
zorunlu olduğunu ortaya koyar.

Sıra Sizde 5 
Halk hukuku çocukluktan itibaren aile ve çevreden en-
formel yolla öğrenilir ve gündelik yaşamın bütün alan-
larında deneyimlenir. Resmî hukuk ise ancak devletin 
koyduğu kurallara uyulmaması durumlarında somut 
olarak bireyin karşısına çıkar. Genellikle “yasayı bil-
memek mazeret değildir” cümlesini işitiriz. Bu cüm-
le, yasaların halk tarafında pek de bilinmediğini ifade 
eder. Eğer halk hukuku ile resmî hukuk arasında büyük 
farklar varsa, resmî yasaların uygulanmasında zorluk-
lar	ortaya	çıkar.	Bu	nedenle	bir	taraftan	eğitim	yoluyla	
çağdaş yaşama uymayan halk hukuku kuralları değiş-
tirilmeye çalışılırken bir yandan da resmî hukukun 
kurallarını koyarken halkın mensup olduğu kültür göz 
önünde tutulmalıdır. Kültürle taban tabana zıt yasala-
rın uygulanması gerçek yaşamda pek mümkün olmaz. 

Sıra Sizde 6 
Küreselleşme bir kültürün ürünlerini diğer kültürlere 
çeşitli yollardan ulaştırır. Ancak bunu yaparken, pa-
zarlama kuralları gereği ürünü dönüştürür ve çıktığı 
kültürdekilerin bile tanıyamayacağı hâle getirerek tü-
keticisine sunar. Üründeki bu değişim bazıları tarafın-
dan yozlaşma olarak kabul edilir. Bu yüzden, dünya 
birçok alanda küreselleşirken aynı zamanda yerelleş-
mekte, yerel değerlerin korunması ve sürekliliklerinin 
sağlanması için özel çaba gösterilmektedir. Globalleş-
me-lokalleşme ikileminin birlikte yaşandığını belirten 
“globalokalizasyon” ya da “küreyerelleşme” kavramı 
buradan çıkarılmıştır. Bu nedenle bir kısım akademis-
yen küreselleşmenin yerel kültürlerin tanıtılmasına 
yardım ettiğini, bir kısmı küreselleşmenin yerelleşmeyi 
tetikleyerek kültürlerarası geçişliliği engellediğini öne 
sürmektedir. Sonuç olarak küreselleşmenin yerel kül-
türlerin tanıtılmasına katkısı çok azdır.

Sıra Sizde 7 
Her kültürde iş yeri kavramı farklıdır. Kimi kültürde 
kutsal bir mekân, kimi kültürde ise emek, bilgi ve bi-
reysel zamanın para karşılığı satıldığı bir yerdir. Bu ne-
denle her kültürün üyeleri iş yeriyle ilgili tutum ve dav-
ranışlarını kendi kültürel bakış açılarına göre belirlerler. 

Sıra Sizde 8 
Bir yöneticinin yönettiği insanların davranışlarını an-
lamlandırabilmesi için onların sembolik anlamlarını 
bilmesi gerekir. Her davranış farklı kültürlerde farklı 
anlamların sembolüdür. Bu nedenle yöneticiler çalı-
şanlarının kültürünü tanımadan onlarla etkin bir ile-
tişim kuramaz.
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