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  Öz 
  Bu ara�tırmada 1980’lerden itibaren modern toplum yapısıyla birlikte gün yüzüne çıkmaya 
ba�layan “çok kültürlülük” ve “kültürlerarasılık” kavramı üzerinden hareketle kültürlerin benzer 
yapıları incelenmeye çalı�ılmı�tır. Medya, edebiyat, oyun ve müzik ba�lıklarından yola çıkılarak, 
kültürlerarasılı�ın izlerinin sürüldü�ü ara�tırmada, tek bir kültürün hâkim olma çabalarına ra�men, 
birliktelik içinde farklı de�erlerin var oldu�u görülmü�, bu de�erlerin ya�atılmasının kültür mozai�i 
açısından önemine de�inilmi�tir. Sonuç olarak bazı ulusal de�erler, küreselle�meye ra�men farklı 
kültürlerde kabul görmü�tür ve benimsenme yoluna gidilmi�tir. 
Anahtar Kelimeler: Çok Kültürlülük, Kültür Mozai�i, Küreselle�me. 
 

Abstract 
 This paper deals with the terms “multiculturalism” and “interculturalism”, that came out 

with the modern society structure occurred after the 80’s. Based on these concepts different cultures 
are examined related to similarities in cultural structures and common values. Regarding, that specific 
cultural and common values may move over from one culture to another culture through media, 
literature, games and music, the intercultural marks are trailed. Despite the globalization, it could be 
shown, that some specific cultural values could exist in other cultures. Thereby these values are 
mentioned for the survival of the cultural mosaic. 

Keywords: Multiculturalism, Cultural Mosaic, Globalization. 
 
 

    Giri� 
 Yeryüzünde ya�ayan tüm toplumlar tarihin her döneminde birbiriyle gerek göç, gerek 

ticari sebeplerle, gerekse mübadele süreçlerinde temas halinde olmu�lardır. Bu temaslar 
vasıtasıyla birbirlerini tanıma, özlerini gözlemleme ve de�erlerine a�ina olma fırsatı 
yakalamı�lar kimi zaman ö�rendiklerini kendi ya�ayı� biçimlerine sokarak ortak hassasiyet 
noktaları olu�turmu�lardır. Bu noktada içerisinde birden fazla ya�ayı� biçimlerinin oldu�u 
topluluklarda ya kabullenme ya da ret durumlarının olu�tu�unu söylemek mümkündür. 

 �çlerinde birden fazla toplulu�un ya�adı�ı ve varlıklarını devam ettirmek isteyen 
toplumlar ya da imparatorluklar farklılıkların özüne inmi�, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde 
oldu�u gibi toplumsal farklılıkları benimseme tarzına dönü�türmü�lerdir (URL 1). Bu noktadan 
hareketle içindeki çok seslili�in ve renklili�in güzelliklerinden yararlanmasını bilen organ, 
kurum, devlet ya da toplulukların kendi içinde çok kültürlülü�ünden bahsetmek mümkündür. 
Her ne kadar “çok kültürlülük” kavram olarak yeni bir deyimmi� gibi duruyor olsa da, çok 
kültürlü olma durumu zaten olagelmi� bir durumdur. Tarihin hiçbir döneminde kültürler 
birbirlerinden tamamen ayrı olmamı�lar, sürekli bir etkile�im içinde bulunmu�lardır. Çok 
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kültürlülü�ün Osmanlı ho�görüsüyle beslenip Cumhuriyet’e arma�an edili�i bunun bir 
göstergesi olabilir. Kar�ılıklı etkile�imi ve kültürlerin birlikteli�ini vurgulayan 
“kültürlerarasılık” kavramı bu göstergelerin meyvesidir (Çelik, 2008). Netice itibariyle 
kültürlerarasılık durumunun farklı ırklar arasında de�il, aynı soydan gelenler arasında 
ya�anabilece�ini de unutmamak gerekir. ��çi (2000)’ye göre; Türk kültürü kendi içinde de 
boyutlar ta�ır ve bir nevi kültürlerarasılı�ın izlerini ta�ır. Türk kültürü Orta Asya kültürünü, 
kom�u ülkelerin kültürü, �ran ve Arap kültürünün de izlerini ta�ır. Yine Türk kültürü ho�görü, 
aile, vatan, sevgi gibi kültürlerarası boyutlardan olu�ur. Kendi kültürümüzdeki mimari eserlere 
baktı�ımızda Orta Asya kültürünün �slam ile bulu�tu�unu; II. Haçlı seferleri esnasında 
Rumlardan zulüm gören ve ba�larında kraliyet papazı Odan de Devil’in bulundu�u Haçlılara 
gösterilen merhametin uluslararası boyutlarda oldu�unu görmekteyiz. Yine, kayna�ı Orta Asya 
kültürüne dayanan Türk müzi�ine, �ran ve Arap müzi�inin karı�tı�ını; ça�da� tiyatronun 
�ehirlerde ya�ayan Ermeni ve Yahudilerin etkisiyle geli�ti�ini görmek kültürlerarasılı�ın 
izlerini yansıtır (��çi, 2000).Bu noktadan hareketle kültürler ve kültürlerden kültürlerarasılı�a 
geçi�in konu�ulması esas olmalıdır. 

Kültürden Çok Kültürlülü�e 
 Akyüz (2000:18) kültür ile ilgili olarak;  

“Ço�unlukla, kültüre bakı� kültürlerin etkile�imine bakı�ını beraberinde getirir. Ço�u 
yazar, birden fazla kültür olmasaydı kültür üzerine dü�ünmemizin bile söz konusu 
olmayaca�ını belirtir. �nsanların dü�ünme, hissetme ve davranı� tarzlarında gözlenen açık 
farklılıklar sayesinde kültürün farkına varıyoruz. Bu nedenle kültür basitçe tekil kültür 
olarak dü�ünülemez, kültürler üzerine dü�ünülmesi gerekir” 

 demekte ve kültürlerin aslında yalnızca “kültür” olarak de�il “kültürlerarası” nın alt kümesi 
biçiminde görmemiz gerekti�i noktasında vurgu yapmaktadır. Kültür ile ilgili olarak yapılan 
tanımlarda; Alaku� (2004:3) “kültürün; akıl, ruh ve bilgi bütünlü�ü olan tin tabakasında 
dü�ünülebilece�ini”; Parekh (2002:167) “insanların inançları çerçevesinde toplu veya ayrı ayrı ya�am 
hayatlarını düzenleme ve uygulamadaki adetler yapısı” oldu�unu belirtmektedir. TDK tanımı ise, 
“tarihsel, toplumsal geli�im süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi de�erler ile bunları 
yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın do�al ve toplumsal çevresine egemenli�in 
ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars” (URL 2) biçimindedir. Verilen ifade ve tanımlamalara 
dayanarak kültürün insanların ya�am biçimleri, de�erler sistemi, inançları ve alı�kanlıklarının 
bir bütünü olarak özetlemek mümkündür. 

 Hızla geli�en ve popülerle�en kitle ileti�im araçlarının da etkisiyle farklılıklar ve 
çe�itlilikler birlikteli�in zenginli�i olarak görülmeye ba�lanmı�tır. Bu zenginlik ola�an bir 
�ekilde gerçekle�ir. Belli bir zaman diliminde ve belli bir bölgede ya�ayan insanlara ait de�erler 
“yerel kültür”ü; bir ulusu di�erlerinden ayıran özellik ve de�erler “ulusal kültür”ü; fen, sanat, 
müzik gibi insan eliyle üretilen de�erler ise “evrensel kültür”ü olu�turur. Bir kültür tüm bu 
kültürel de�erleri içinde yapılandırıyorsa “çok kültürlülük” adını almı� olur. Ancak bu kültür 
ö�eleri içinde zaman zaman çatı�malar da ya�anacaktır. Önemli olan farklı ö�eleri barındıran 
kültürel de�erleri barı� içinde ya�atabilmektir. Alevi ve Sünni halkın bir arada ya�adı�ı Divri�i 
örne�inde halkın ileti�im çatı�ması ya�amaması ancak çatı�maların nedeni olarak siyasi ve 
ekonomik dengelerin gösterilmesi manidardır (Gencer, 2011). Kültür çatı�malarının birbirleriyle 
etkile�ime geçirmede faal olaca�ı göz önüne alınırsa bunun faydalarından yararlanılabilir ancak 
bu çatı�malar kar�ılıklı ö�renme ortamından sıyrılıp siyasi, ekonomik, ticari ve hatta insani 
çıkar ili�kisine dönü�tü�ünde sadece iki kültürün de�il kom�u kültürlerin ve hatta kültür 
topluluklarının da zarar görece�i dü�ünülmelidir. 2001 yılında Paris’te onaylanan “Evrensel 
Kültürel Çe�itlilik Bildirgesi”nin özellikle ABD’nin kültürel geni�lemesine ve medya 
hâkimiyetine kar�ı kültürel çe�itlili�in insanlı�ın ortak mirası oldu�u, dolayısıyla zaman ve 
mekân genelinde farklı biçimler alabilece�i vurgulanmı�tır. Kültürel çe�itlili�in; insanlı�ı 
olu�turan toplumlar ve grupların kimliklerinin çoklu�u ve aslında bu çoklu�un içindeki tekli�i 
temsili bahsetti�imiz bu zararı belki de hafifletebilecektir (Dietz,2007). Çoklu�un içindeki tekli�i 
görebilmenin yollarından birinin kültürlerarası ileti�ime önem vermekten geçti�ini söylemek 
yanlı� olmaz. Zira Roth ve Roth (1999;211-212)’a göre kültürlerarası ileti�im hem epistemolojik 
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ve teorik anlamda hem de pratik ve didaktik anlamda pek çok problemle kar�ı kar�ıya 
kalmı�tır. Bu problemler “Mc Donaldla�ma”, “bölgeselle�me” ve “kültürel köktencilik” 
dedi�imiz evrenselle�me hareketi, kültürlerin sadece ilkel ve etnik a�ırı görü�lerinin tanımına 
yer verilmesi, teorik ö�retimde kültürleri tıpkı bir dilbilimci gibi gramer ve sembol yapılarına 
ayırarak inceleme yakla�ımdan kaynaklanır. Bu yakla�ımlardan kurtulmak için ise aktörlerin 
hem bireysel farklılıkları ve kültürel özgeçmi�leri hem de gerçek ileti�im süreçleri dikkate 
alınmalı, kültürlerarası ileti�imde sözel olmayan davranı�ların da incelenerek etnik bir 
ara�tırmadan uzak durulması gerekir. Kültürlerarası ileti�imin modern toplumların 
ihtiyaçlarından do�du�u unutulmamalı bu nedenle kültürün yerel ve evrensel de�erlerine 
dikkat edilmelidir. 

 Çok kültürlülü�ün bu ba�lamda insanlara nasıl yansıtıldı�ı da önemlidir. Ara�tırma da 
tam olarak bu çıkı� noktasından hareket etmi�; medya, edebiyat, müzik ve oyunlarda 
kültürlerarasılı�ın izleri sürülmeye çalı�ılmı�tır. Bu amaçla öncelikli olarak kapsamlı bir 
literatür taraması yapılmaya çalı�ılmı�tır. Hem yurt içi hem de yurt dı�ı pek çok kaynakta 
kültürlerarası e�itim ( Yıldız, 2008; Eckelbery, 1945; Blesznska,2008; Kilpatrick vd.,1949; 
Aikman, 1997), kültürlerarası e�itimin boyutları ve de�erlendirilmesi (Bois, 1939;Raths, 1947; 
Berger, 1947; Larsen, 1947; Hanlon, 1945) ve kültürlerarası e�itimin katkılarından (Martin, 2008) 
bahsedilmi�tir. Bu alanda yapılan çalı�malara bakıldı�ında, kendi kültürünü ya da herhangi bir 
kültürü üstün gören yakla�ımlardan, tarafsız ve “kültürlerin diyalogunu” benimseyen 
çalı�malara kadar çok geni� bir yelpaze bulunmaktadır. Yine sosyal bilimlerde gerçekle�tirilen 
bu çalı�maların yöntem bakımından da çe�itlilik gösterdi�i söylenebilir (Bettmann, 2013). Sosyal 
bilimler, insanın kendisi, onun eserleri ve kültürünü olu�turan nesnelle�tirmeler ile ilgilenir. 
Anlama çabaları, deneyimler ve yorumlamalar ile bilme ve bilgi olu�ur (Brüggen, 2003). Tam da 
burada Dilthey (1979) Hermeneutik yöntemini, do�a bilimlerinin açıklamaya yönelik 
yöntemlerine kar�ın, sosyal bilimlerin anlamaya yönelik ana yöntemi olarak belirlemi�tir. Bu 
noktadan hareketle, hem ele alınan metinler bakımından hem de farklı kültürlere bakı� açısını 
anlamaya ve yorumlamaya dayalı Hermeneutik yöntem, bu çalı�mada esas alınan yöntemdir. 

Bu çalı�mada çok kültürlülü�ün farklı boyutlarda ele alınması ve ortak güzelliklerin 
bulunup payla�ılması amaçlanmı�tır. 

Çok Kültürlülük ve Medya Yansımaları 
 Medya; küresel anlayı�ta ikili bir rol oynamaktadır. �lkinde medya; uzak mesafelerin ve 

birbirini tanımayan insanların portrelerini do�ru ve sempatik bir biçimde sunar. Yani biz bir 
�ekilde farklı insanlara ve yerlere kar�ı algı sahibi oluruz ve kitle ileti�im araçları bunları 
onaylamaya yardımcı olur. Öte yandan bazı kitle ileti�im araçları farklı kültürleri tek taraflı ve 
basmakalıp göstererek algılarımızın yanlı�, �üpheli ve güvensiz yönde sapmasına neden olur 
(URL 3). Buradan hareketle medya ve kitle ileti�im araçlarını tanıma ve yönlendirmeleri fark 
etmede dikkatli olmak gerekir. Bir ülkenin güçlü olması, o ülkenin siyasi, kültürel ve ekonomik 
bütünlük içinde olmasına ba�lıdır.. Medya kavramının aslında sınırları belli de�ildir dolayısıyla 
“medya” kavramı için kitle ileti�im araçlarını kullanmak daha yerinde olacaktır. Kitle ileti�im 
araçları kimi zaman toplumların bütünle�mesine yardım etmi�, bahsedilen üç faktör olan 
siyaset, kültür ve ekonomiye hareketlilik kazandırmı�tır. Kitle ileti�im araçlarının ba�ında gelen 
televizyon ise günümüzde bir “kültür üretim” aracı haline almı�tır (Kocada�, 2006). Farklı 
kültürlerin tanınmasında ve benimsenmesinde kitle ileti�im araçlarının faydalı olaca�ı 
dü�ünülebilir. Konuyla ilgili olarak Tanyıldızı (2011)’nın gençler arasında yapmı� oldu�u 
medya taramasında; gençlerin yakla�ık yüzde ellisinin Hacı Bekta�i Veli, Mevlana ve Yunus 
Emre ile ilgili bilgileri medyadan edindikleri ortaya çıkararak medyanın topluma kendi 
kültürünü tanıtmasındaki etkisini ortaya koymu�tur. Yine aynı çalı�mada ortaya çıkan sonuç 
gençlerin medya yoluyla edindikleri bilgilerin yetersiz oldu�unu dü�ündükleridir. Ortaya çıkan 
sonuca göre medya, sadece farklı kültürleri de�il kendi de�erlerimizin tanınması ve 
tanıtılmasında da ba�rol oyuncusudur. Ancak tanıtımın do�ru, tarafsız ve güvenilir olması, 
ba�rol oyunculu�u biçilen medya kaftanının kültür aktarımındaki hassasiyetine ba�lıdır. 

 Medya konusundaki çalı�malara örnek olarak Alman medyasında yer alan ve üst 
düzeylerde çalı�an Türk kökenli personele ili�kin algılar da verilebilir. Üst düzeyde çalı�an 
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Türk kökenli personele ili�kin olarak insanların bir kısmı “Türkler zaten her yerde!” diyerek bu 
durumu normal olarak kabul ederken, ba�ka bir kısım yine bunun ho� bir durum oldu�unu ve 
gençleri cesaretlendirme konusunda etkili oldu�unu söylemi�lerdir. Bunlardan farklı dü�ünen 
insanlar ise Türk kökenli ki�ilerin Alman medyasında üst düzeylerde yer almasına aslında 
inanmadıklarını göstererek, onların artık Türk olmadıklarını ve kendi dil ve kültürlerine 
yabancıla�tıklarını ifade etmi�lerdir (Kara, 2013). Bu örnekler insanların medya ile ilgili 
algılarında, kültür ve dilin ön plana çıktı�ını göstermektedir. Bunun sosyal, kültürel ve 
benimseme faktörleri ile ilgili oldu�unu söylemek yanlı� olmaz. 

 Kültürel anlamda bakıldı�ında birçok kültür internet yoluyla kendi tanıtımını 
yapmakta bu esnada da ticari te�vikler ve tüketimler de sunmaktadır. Ancak bunun çok da adil 
olmadı�ı, ekonomik anlamda güçlü kültürlerin medya piyasasında daha çok yer aldıkları 
görülmektedir (Zaria, 2011). Ekonomik anlamda daha güçlü olanın kendi kültürünü bir 
noktadan sonra empoze etti�ini, ya�ayı� biçimine benzetmeye çalı�tı�ı ve mozaik bir dünya 
kültüründen mermer yapıya do�ru gidilmeye ba�landı�ını söylemek mümkündür. Kitle 
ileti�im araçlarının özellikle Amerikan kökenli olmaları medya yoluyla insanlara batılı hayat 
tarzını ö�retmekte bununla beraber Donald Duck, Coca Cola, McDonald’s ve Levi’s gibi reklam 
endüstrisiyle evrenselden yerele bir tüketim olu�turmaktadır (Taylan ve Arklan, 2008). Tabiî ki 
bu endüstrinin benimsenmesi kültürleri yakınla�tırıp, ortak insani de�erler bulma noktasında 
ve farklı olanı kabullenme dü�üncesinde harekete de geçirebilir, tekil bir kültürün do�u�una 
hazırlık ta yapıyor olabilir. 

Çok Kültürlü�ün Edebi Eserlerdeki Yansımaları 
Yabancı dil ö�retiminde yapılacak kültürel ve kültürlerarası içerikli metinler yoluyla, 

kültürlerarası ö�renme gerçekle�tirilebilir. Bu ö�renme esnasında bireyde demokratik kimlik 
bilinci de olu�mu� olabilir. Bu metinler i�lenirken bir ön hazırlık yapılmalı ve i�lenecek olan 
metnin arka planından bahsedilmelidir. Örne�in; 1683 Viyana Ku�atması’nın ardından Türkler 
tarafından bırakılan kahvenin ke�fedilmesi ve ardından Avrupalılarca çok sevilmesi 
anlatıldıktan sonra, Karl Gottlieb Hering’e ait �arkı sözleri söyletilebilir. Benzer biçimde 
Lessing’e ait “Bilge Nathan” dramasının dil, din ve ırklara kar�ı ho�görü söylemleri ile 
Mevlana’daki “gel ne olursan ol, yine gel!” ifadesi entegre edilebilir. Nitekim Lessing’in bu 
yapıtından sonra özellikle Almanya’da bir Türk modası ba�lamı�tır (Özcan, 2008). Benzer 
biçimde Goethe; ça�da�larından farklı olarak kilise do�malarına kar�ı alternatif dini hisler 
ke�fetmi�, �slâm’la ilgili Hıristiyan arkada�larına nazaran o güne kadar öne sürülen en anlamlı 
çıkarımlarda bulunmu�tur. �spanya’dan gelen el yazma Kur’an sayfası (Nâs Suresi), Weimar 
�ehrine gelen Ba�kirt askerlerinin orada bulunan bir Protestan lisesinin salonunda 
gerçekle�tirdikleri toplu ibadetlere i�tiraki ile ortaya çıkan Kur’an merakı ve o dönemde 
ba�ında bulundu�u kütüphaneye alınan �arka ait el yazma eserler, Goethe’nin �ark’a hicret 
etmesine yol açmı� ve Hüsn-i Hat çalı�maları yapmı�tır (Arslan, 2013).  Hem Hz. Muhammed’in 
(S.A.V.) ki�ili�i ve peygamberli�i hem tevhit inancı hem de Kur’an’a yönelik anlamlı ve makul 
yorumlar ve tercümelerde bulunmu�tur. Me�hur Mahomets  Gesang (Kaside-i Muhammediye) 
Goethe’nin kahramanı Hz. Muhammed (S.A.V.) olan trajedi fragmanı içinde, geçti�i yerlerin 
çiçek açtı�ından ve solu�uyla çimenlerin ye�erdi�inden bahseder. Yine Goethe Kur’an’dan 
ilhamla yazdı�ı Do�u-Batı Divanı’nda özellikle “cennet” temasına çok yer vermi�, bazı 
�iirlerinde Kur’an ayetlerini aynen kullanmı�, Kur’an’dan seçmeler yaparken sadaka vermeyi 
özendirerek; 

“Sırf iyili�e sevginden iyilik et! 
Nesline de bunu açıkla! 
Semeresini çocuklar görmezse 
Torunlarına dokunur faydası elbet”   

�iirini bütün eserlerinin ba�ına koymu�tur. Yusuf ile Züleyha kıssasını �iirle�tirerek, kadının 
dindeki yerine de�inmi�, dinleri birbirine yakınla�tırmı� ve Hıristiyanlı�ı “Batı Dini” 
terazisinden çıkararak; 

“Do�u Allah’ındır! 
Batı da Allah’ın! 
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Kuzey ve Güney dahi 
O’nun kudretiyle sulh içindedir”  

mısralarını yazmı�tır (Mommsen, 2012:140). Görüldü�ü gibi kültürlerarası içerikli metinler, 
milletleri ve kültürleri birbirinden haberdar ederek özümseme ve ortak noktalar bulmayı 
kolayla�tırır (Özcan, 2008). Farklı kültürlere ait ö�retim yaparken benzer noktaları bulmak, 
ö�retimi o noktadan hareketle yürütmek kültürlerarasılık açısından önem ta�ımaktadır. 
Anadolu liselerinde Fransızca ö�retimi yapmak amacıyla �u anda okutulan bir yöntem kitabı 
olan “Salut” bu açıdan incelemeye de�erdir. Kitap; Avrupa Ortak Ba�arı Metni’nde yer alan 
düzeylerden ilkini gerçekle�tirme amacında ve temel dil becerileri üzerine odaklanmaktadır. 
Kitabın ayrıca temel hedefi ya�anılan kültür ile ö�renilen kültür arasında ba� kurmak ve 
kültürlerarası ö�renmeye hizmet etmektir. Kitap Fransa’nın çok kültürlülü�ünü vurgulamak 
amacıyla zenci bir gence yer vermi�, Fransız kafelerinden bahsetmi�, Fransız mimarisi 
tanıtılmı�, aile yapısıyla ilgili diyaloglara yer vermi�tir. Bir genç kızın odasındaki gitar, paten, 
müzik çalar ile ya�ıtları arasında ba� kurulmaya çalı�ılmı�, farklı kültürden insanlarla ileti�im 
kurmak için Fransızcanın kullanılabilece�i yine resimlerle vurgulanmı�tır. Fransa’da ya�ayan 
Türk kızı Elif’in oradaki ya�antısından ve iki kültüre de ait olan hediyele�me, nezaket, bilim 
merkezlerine gitme, günlük ya�am aktiviteleri ve misafirperverlik konularından bahsedilerek 
ortak noktalar bulma yoluyla ö�retim yapılmaya çalı�ılmı�tır (�avlı, 2013). Kitapta hem 
ya�anılan hem de ö�renilen kültüre ait bilgi verilmi�, de�erlere önem verilmi�tir. Ö�rencilere 
farklı bir kültürü tanıtmak ve çok kültürlülük noktasında temas açısından sevilen sanatçıların 
resimlerinin de yer almasının sempati uyandırdı�ı söylenebilir. 

Farklı kültürlerin ö�renilmesi tarihimiz açısından yeni bir durum olmamakla birlikte 
Osmanlı Devleti’nde resmi bir �ekilde Sefaretnameler aracılı�ıyla yürütülmü�tür. 
Sefaretnameler; Osmanlı Devleti’nde yabancı ülkelere gönderilen ki�ilerin orada ya�amı� 
oldukları ilginç deneyimler, kültürler, �ehir yapılanmaları gibi bilgilerin yer aldı�ı raporlardır 
ve bunların arasında en önemlisi Yirmi Sekiz Mehmed Çelebi Efendi’nin Fransa 
Sefaretnamesi’dir. Sefaretname’de Bordo Limanı ve Garonne Nehri �stanbul Limanı’na, su 
kemerleri �stanbul’daki Kırk Çe�mesi’ne benzetilmi�, konukseverlik gibi birtakım kültürel 
özellikler de ülkemizle kar�ıla�tırılmı�tır. Sefaretname’de; sefir Fransa’nın Lyon �ehri’ni 
be�enmi�, yerle�ke ve düzen açısından Osmanlı’nın örnek alabilece�ini belirtmi�tir. Nitekim 18. 
yüzyıl Osmanlı mimarisindeki de�i�melerin bu batı tarzının etkisiyle in�a edildi�i söylenebilir. 
Ancak bu etki tek taraflı olmamı�, batıda Turquerie modası etkili olmu�tur. Bu modanın etkisini 
Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma”, “Türk Mar�ı” ve “Alla Turca” eserlerinde görmek 
mümkündür (Ahmet ve Çay, 2013). Dolayısıyla kültürler varolu�tan beri birbirleriyle etkile�im 
halindedir ve birbirlerinden etkilenmektedirler.  

�nsanın oldu�u her yerde bir kültür ve çok kültürlülükten bahsetmek mümkündür. 
Kar�ılıklı kültür tanıtımları ve model almalar dini eserler içinde geçerli olabilmektedir. 
�srâiliyatlar; �slami olmayan, farklı din kültürlerinden, �slam kültürüne geçmi� bilgilere 
denilmektedir ve �slamiyet’in do�up yayıldı�ı yıllarda da �srâiliyatlar yoluyla kültürümüze pek 
çok bilgi girmi�tir. Özellikle �slamiyet’in do�u�u esnasında Kur’an’da uzun uzun 
bahsedilmeyen kimi farklı kültürlerle ilgili bilgilere ula�mak için �srâiliyatlarla ha�ır ne�ir 
olunmu�tur. Ancak kimi din adamları bu duruma tepki göstermi� olsalar da �srâiliyatlardan 
elde edilen bilgilerin o dönemde dahî kullanıldı�ı ve okuyanlar üzerinde etki bıraktı�ı 
yadsınamaz (Aydar, 2013). Bir arada yüzlerce yıl ya�amı� ve ortak hassasiyetler geli�tirmi� olan 
insanlar, kendisinin inanmadı�ı ancak merak etti�i din ve tanımak istedi�i kültürler üzerinde 
dü�ünme e�ilimde olmu�, kaynakları inceleme yoluna gitmi�tir. 

Belli zaman dilimlerinde ve belli topraklar üzerinde ya�amı� olan insan toplulukları, 
kimi zaman aynı korkularla ya�amı�, aynı hava olayları kar�ısında benzer tepkileri göstermi�, 
göçler yapmı�, bazen çatı�ma halinde olmu� ve illâ ki ortak geleneklere sahip olmu�lardır. 
Homeros ve Dede Korkut Hikâyeleri bunun gibi ortak sistemlerin yer alı�ları bakımından 
benzerlikler ta�ır. Her iki hikâyede de iç ve dı� dü�manlarından bahsetme, do�aüstü mücadele, 
dini de�erler ba�ta olmak üzere halka kılavuzluk etme, içeri�inde bilge ki�ilerin olması, 12 ve 24 
sayılarının benzer biçimde tekrar edili�i, her iki hikâyenin de destansı �iir hitabetinde olması, 
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kahramanların isimlerinden önce babalarının isimlerinin bahsedilmesi, silahların tasviri, tema 
ve tiplerinin benzer olması ve yine Tepegözün her iki hikâyede de yer alması, aralarında 
yüzlerce yıl bulunan bu hikâyelerin aynı co�rafyada ya�anıp ya�anmadı�ı sorusunu akla 
getirmi�tir. Ancak sözlü gelenekle yayılmı� de�erlerin co�rafi sınırları çizilemez dolayısıyla 
efsane de�erindeki hikâyelerin anlatılırken, kültürden kültüre geçerken, geçti�i kültüre ayak 
uydurdu�unu söylenebilir (Can, 2011). Nitekim aynı topraktan beslenmi� ya�amların birbirini 
etkilememesi çok zor bir ihtimal olarak görülmektedir. Kral Rother ve Battal Seyyid Gazi 
Destanları ortak bir dü�manı konu almı� ve bu dü�manın gücüne sahip olmak için verilen 
mücadeleleri i�lemi�lerdir. Destanların, sahip olmak istedikleri bu güce ula�mak için farklı 
yollar denedikleri ve kendi kültürel izlerini ta�ıdıklarını görülmektedir. Kral Rother destanında 
amaç, ülkesinin gelece�ini korumaya almak iken, Battal Seyyid Gazi destanında esas amaç 
�slam’ın duyurulmasıdır. Ancak her iki destanda da amaç “Kutsal Sava�”ı kazanmaktır (Arak, 
2010). Her iki destanda ortak bir amaç etrafında kendi kültürlerinin gerektirdi�i biçimde 
ya�anan bir mücadele söz konusudur. 

Ortak ya�am biçimleri ve ortak amaçlar dı�ında, be�enilen edebi türlerin kültürlerarası 
yolculu�unu da görmek mümkündür. Hauki; Japon edebiyatına ait bir �iir biçimidir. Bu �iir 
biçiminin en önemli özelli�i ise kötü veya olumsuz durum ya da dü�ünceler üzerine Hauki’nin 
yazılamaması ve her kesimden insana hitap etmesidir. Hauki; dünyanın her yerinden ilgi 
duyan �airler tarafından incelenmi� ve kendi dillerinde de bu ölçü kullanılarak yazılmı�tır. 
Türkiye’de de Orhan Veli, Co�kun Yerli, Oruç Aruoba ve Kadir Aydemir’in Haiku ölçüsünde 
�iirler yazmı�lardır. Ba�ını Orhan Veli’nin çekti�i “Garip Akımı” ile Haiku akımı da birbirine 
benzetilebilir. Neticede her iki �iir akımı da özgünlü�ü hedefleme amacında olmu� ve 
duygulara a�ırlık vermi�tir. Belirtilen yazarların Türk ve Japon hece ölçülerinin benze�mesi 
nedeniyle Haiku biçimini kullanmaları zor olmamı�tır. Çünkü Haiku tıpkı mani gibi kısa ve 
anla�ılır bir yapıdadır (Tekmen, 2010). Sevilen ve be�enilen bir türün, dünyanın di�er tarafında 
bile kullanılması, aynı hava katmanı altında ya�adı�ımız dünyanın çok kültürlü renklili�ini 
ifade edebilir. 

Farklı kültürlerin edebiyatlarına bakarak ortak siyasi hareketler, duygu ve e�ilimler, 
ahlak anlayı�ları da yakalanabilir. Bu anlamda farklı kültürlerde “Adalet” olgusu ortak tema 
olarak i�lenmi�tir. Örne�in; Böll (1974) “Katharina Blum’un Çi�nenen Onuru” adlı romanında 
masum bir insanın dört gün içinde suçlu hale getirilmesinden bahsetmektedir. Zola (1902) 
“Gerçek” romanında kilise ve halkın baskısını, medyanın da Böll’de oldu�u gibi yersiz 
suçlamalarını anlatmaktadır. Erdo�an Tüma� (1989) ise “Suçlu” filminde yine medyanın adalet 
olgusuna dikkat çekmi�tir ( Kargı, 2008). Tezer Özlü’nün bir tren hattı boyunca ana kahramanı 
olan kadın yazarın, bu hat üzerinde ya�adıklarını anlattı�ı senaryosunda da kültürlerarası 
kar�ıla�tırmalara rastlanmaktadır. Kadın, adı bilinmeyen bir �ehirden hareket etmi�tir. Bu 
esnada Sırbistan’ın Ni� kentine gelir ve buradaki mimariden, halkın konu�tu�u dilden, kentin 
merkezi konumu ve nüfus yo�unlu�undan bahsetmi�tir. Metnin ilk planında kadının Türk 
oldu�u anla�ılmasına ra�men, bu kentteki insanlar onu bir Alman’a benzetmi�ler ve kendisine 
hangi milletten oldu�u sorulunca “hiçbirinden” diyerek ortamı terk etmi�tir. Metnin özellikle 
Türk ve Alman kültürünü bir arada sundu�u, aynı zamanda tren yolculu�u sayesinde Eski 
Yugoslav, �talyan ve Yunan kültürlerinden bahsetti�i görülmektedir (Kızıler, 2010). Buradan, 
bir edebi eser yoluyla ikiden fazla kültürün tanınması, tanıtılması ve i�lenmesinin mümkün 
oldu�u söylenebilir. Benzer bir biçimde Kore’ye Shakespeare eserlerinin ilk olarak 1906’da 
Samuel Smiles’in Self-Help kitaplarıyla girdi�ini görmekteyiz. Ulusal Drama �irketi’nin 
yönetmeni olan Lee Yountaek tarafından Kore ve batı arasındaki dinamikleri etkileyen yeni bir 
gösterim gerçekle�tirilmi� ve be�eni toplamı�tır. Bu gösterim Hamlet eserinin Koreli izleyicilere 
sunulması ile gerçekle�tirilmi� ve ba�arılı bir batı izlenimi verilmi�tir. Lee’nin hayat kattı�ı yeni 
Sheakespeare, Kore toplumu üzerinde iyimser bir kültürlerarasılık izlenimi olu�turmu�tur 
(Im:2008). 

Kültürlerarası ö�renmede �iir sahip oldu�u tarihiyle ama aynı zamanda �airin 
üslubuyla ilgilidir ve �air kültürlerarası konusunda yazacaklarının rengini kendisi 
belirlemektedir. �iirlerde kullanılan özel isimler, yer isimleri, boy ve millet isimleri ya da din 
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büyüklerinin isimleri kültürlerarası açıdan önemlidir. Örne�in, Ünal Yıldırım’ın “Eski Tarih 
Abdal”ında din büyüklerinin isimlerine �iirine yer vermesi gibi; 

“Bekledi�in saygı ho�görü olsun, 
�nsan yüre�inde ba�ka ne olsun 
Pir Aziz Pir insan ruhun �ad olsun, 
Kültür mü ararsın i�te Pir Aziz.” 

Neslihan Ya�ar’ın “Ak�amlardaki Güne�im” eserinde oldu�u gibi kültürlerarasılık 
millet/ulus isimleriyle de yapılabilir ( Küçük ve Odaba�, 2012: 2344): 

“Bir koku gelir, 
 Bosna �ehitlerimin cesetlerinden, 
Hissederim… 
Her zaman �slam, her pıhtısı asalet… 
Öyle bir ceset ki Sırp’ı, Hırvat’ı deli eder, 
Beni Türk.” 

Görülmektedir ki çok kültürlülük olayına müdahale edilmesi ola�andı�ıdır, kültürleri 
kıyaslamak ise mümkün de�ildir. Çünkü edebiyatın her türünde benzer yapı, tema, içerik ve 
ö�elere rastlamak mümkündür. 

Çok Kültürlülük ve Oyun 
 Günümüzde ya�ayan tüm kültürler; köken olarak insana ait aynı oyun gelene�inden 

beslenir. Örne�in Gaziantep ve yöresinde yaygın olarak oynanan “Mangala” oyunu, içinde 
Mısır, Çin, Sudan ve Brezilya’nın da oldu�u pek çok ülkede aynı biçimiyle oynanmaktadır. 
Kenya ve Kazakistan’da ise yine aynı adla oynanmaya devam etti�i görülmektedir. Kütahya ve 
yöresinde “Dünür Dünür” adıyla oynanan, hemen hemen ülkemizin her yerinde bilinen ve 
oynanan “Uzun E�ek ve Körebe” oyunlarının dünyanın her yerinde oynanmaktadır. Uzak 
do�uda çocukların altlarını kirletmemeleri için giydikleri ara kısmı olmayan pantolonların bir 
zamanlar Ardahan’ın köylerinde de giyildi�ini görmek mümkündür. Romanya ve Ukrayna’da 
kullanılan kızak ve ev e�yalarının aynı adla do�u illerimizde kullanılmaktadır (URL 4). Bizim 
kültürümüzde yaygın olan ve sadece bize ait oldu�unu dü�ündü�ümüz kimi oyun ve 
geleneklerin aslında tüm kültürlere ait bir öz oldu�u burada ortaya çıkmaktadır. Çıkı� noktası 
15. ve 16. yüzyıllara kadar uzanan ve günümüzde daha çok Abdallar aracılı�ıyla devam eden 
Köçeklik gelene�i sadece Türklere ait olmayıp farklı kültürlerde de yer bulmu�tur. Buhara ve 
Afganistan “baça”larının e�lence amaçlı hareketleri, Endonezya’da “keçak” dansı biçiminde ve 
“masri”lerle yer alı�ı, Hindistan’da “hijra”lar, Mısır’da “kawal”lar köçek dansının farklı 
kültürlerdeki kar�ılı�ıdır (Erkan, 2011). Oyun kuralları ve gelenekler de�i�mi� olsa bile, oyun 
biçimi ve amacının de�i�memesi, oyunun kültürler arasında yapmı� oldu�u yolculu�un ifadesi 
biçiminde yorumlanabilir. 

 Çok kültürlülü�ün oyun kökenine bakıldı�ında; ba�langıçta kültürler arasında bir 
e�lence, oyun ve spor malzemesi olarak görülen futbol üzerinde durmanın da uygun olaca�ı 
dü�ünülmektedir. Ancak futbolun son dönemlerde ırkçılık ve kapitalizmim aracı haline 
dönü�tü�ünü görmek üzücüdür. Bahsedilen ho�görü ortamının, tarihte adı geçen 
imparatorlukların kültürlerarası namzetleri olan günümüz politikacıları için örnek olması; 
insanları kuzey-güney, do�u-batı tartı�malarından çıkararak ırkçı öfkelerini stadyumlardan 
çekmeleri gereklidir. Yine politikacıların kendi ülkelerindeki sorunların sebepleri olarak 
yabancıları göstermemeleri, politik anlamda ba�ımsız kararlar almaları gereklidir. Bu ba�lamda 
kültürlerarası medya pedagojisi çalı�maları gündeme getirilebilir (Alver, 2008). Çok kültürlülük 
açısından baktı�ımızda belki de kültürlerin renklerini belli etmeleri ve çok renklili�in 
görülebilmesi açısından futbol çok iyi bir oyun aracı olabilecekken, tek renklili�in zorundalı�ını 
yansıtıyor biçimde görülmesi bahsedilen güzellikler için büyük bir tehlike olabilir. 

 Oyun dı�ında farklı kültürde kar�ılık bulan kutlama törenlerini de kültürlerarasılık 
açısından de�erlendirmek gerekir. Bu kutlama törenlerinden biri olan Nevruz hem Türk 
boylarında hem de farklı soylarda yer bulan bir gelenek olarak kar�ımıza çıkmaktadır. Aslında 
Nevruz kelimesi Farsça “yeni, gün” anlamlarına gelmektedir ve M.Ö. 3. yüzyıldan beri Türk 
kültürlerinde kutlanan bir bayram olmu�tur. Türk kültürlerinde özellikle Osmanlı’da “Nevruz-
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u Sultani” adıyla, Kazakistan’da “Ulusun Günü” adıyla, Kırgızistan’da “Ba�ay” denilen 21 Mart 
sonraki gün kutlamasıyla, Özbekistan ve Azerbaycan’daki kutlamalarla ve yine 
Türkmenistan’da “O�uz Bayramı” adıyla ve KKTC’de “Mart Dokuzu” adıyla kutlanmaktadır 
(Çetin, 2009). 21 Mart tarihinde Türk dünyasında kutlanan Nevruz, ba�ta Slavyan halklar olmak 
üzere Ruslar tarafından 3-9 Mart tarihleri arasında kutlanan “Maslenitsa” ile de benzerlik 
ta�ımaktadır. Her iki bayramın amacı da ilkbaharın geli�ini kutlamak olup, vurgulanan 
kavramlar (su, ate�, �ükür, karde�lik gibi) özellikle Türk kültüründe önemli sayılan imgeler 
olup, “ya�” her iki kültürde de bolluk ve bereketi simgelemektedir. Yine her iki bayramda da 
kültürlerin birtakım din adamları çevresince uygun olmayıp pagan dönemi ürünleri oldu�u 
dü�ünülen Nevruz, kutlanmaya devam etmektedir (Alyılmaz, 2009). Kutlanan bayramların 
ortak özelliklerine bakıldı�ında, insanların do�aya yükledikleri anlamların aslında çok benzer 
oldu�u, dil ve din unsurlarından kaynaklanan bir takım farklı uygulamalar olsa da aynı 
kültürmü� gibi durdu�u gözlemlenebilmektedir. 

Çok Kültürlülü�ün Müzik Boyutu 
 Çok kültürlülük boyutunda müzi�in yansımalarını görebilmek için, kültürlerarası 

müzik e�itimin evrelerini görmekte fayda olaca�ı dü�ünülmektedir. Bu müzik e�itiminin 
birinci evresi 1970-1980 yılları arasını kaplamakta olup, yabancı ö�renciler için alınan iki 
tedbirden olu�maktadır. Birinci tedbir yabancı ö�rencilere yönelik bir hazırlık sınıfının açılması 
ve çok da dil bilmelerini gerektirmeyen artistik becerilerin kazandırılması biçiminde olmu�tur. 
�kinci tedbir ise iki dilli, iki kültürlü bir ders biçimi yani hem anadillerini hem de ya�adıkları 
ülkenin dilini ö�retmek �eklinde olmu�tur ki bu durumun karma�aya yol açtı�ı görülmü�tür. 
�kinci evre seksenli yılların ilk yarısını kaplamı� ve özellikle Almanya’da çok kültürlü müzik 
e�itimi için çocuk �arkıları ö�retimi yapılması yoluna gidilmi�tir. 1985’den sonraki dönemi içine 
alan üçüncü evrede ise evrensel müzik anlayı�ından, e� de�erli kültüre dayalı müzik 
anlayı�ının hâkim oldu�u görülür. Batı sanat müzi�inde yer alan ve öncelikli olarak Mozart’ın 
do�u temaları i�lenerek, iki kültüre ait ortak bir repertuar çalı�ması hazırlama yoluna 
gidilmi�tir (Kalyoncu, 2004). Özellikle 1960’larda ba�ta Amerika olmak üzere pek çok batılı, 
yapılarındaki çok kültürlü olma özelli�inden dolayı e�itli�e a�ırlık vermi�, çok kültürlü müzik 
e�itimi yoluyla ö�rencilerde motivasyonun artaca�ı, kendi kültürel müziklerine farklı bir 
yakla�ım sergileyecekleri ümit edilmi�tir. Bu noktada en önemlisi Avrupa’da hâkim olan 
Avrupa çok sesli müzi�inin evrensel olmadı�ı yani üstün olmayıp, müzikal esnekli�in artması 
için e�it kültür de�erinde kültürlerarası müzi�in kullanılmasıdır (Toksoy, 2014). Yabancı 
çocuklar için e� de�erdeki kültür müzi�i e�itiminin ne kadar ba�arılı oldu�u bilinemeyebilir 
belki ancak, yabancı oldu�u bir kültürün felsefesinden etkilenerek ona dair müziklerin 
yapıldı�ı görebilmektedir. Mevlana’nın felsefesinden etkilenen Polonyalı Karol Szmanoski 
müzi�inde, Belh’ten gelen bu filozofa yer vermi�tir ve I. Dünya sava�ı yıllarında Mevlana’nın 
gazellerinden etkilenerek 3. senfosini (Gecenin �arkısı) yazmı�tır.  Senfoninin, Divan-Kebir’in 
141. gazeli oldu�u söylenmektedir. Senfoni’nin bir kısmında �öyle denilmektedir ( Türkmen, 
2012: 8): 

“Bu gece gökyüzünde dola�an bir gezegen gibisin sen, 
Dön çevresinde a�kın, pervane ol sen 
Bu gece çözülsün sır, bu gece silinsin karanlıklar 
Tanrım! Nurunla aydınlansın hep içimiz, ı�ıkla dolsun bu gece 
Konu�uz sana ey dost bu gece.” 

 Müzik ve sanatın farklı kültürleri tanıma, kayna�tırma, etkile�im süreci ba�latma 
açısından, tek bir ulusa mâl edilemeyece�ini bilmek bu hususta esastır. Önemli olan bu türden 
örnekleri ço�altmak, Polonyalı bir �airin dünya görü�ünden etkilenerek ona senfoniler yazdıran 
ho�görüyü sıçratmaktır. 

Müzi�e sadece kendi kültürlerarasılık izlenimlerimizden de�il, uzak diyarlardan 
baktı�ımızda kar�ımıza Afrikalı bir piyanistin çıktı�ını görmekteyiz. Nijeryalı Akin Euba 
modern sanat müzi�inde klasik batı müzi�ine yer vermi�, müzi�inde kendi folklorik 
elementlerini harmanlamı�tır. Bugün tüm dünyadan farklı olarak; Asya, Latin Amerika ve 
elbette Afrika’da; Avrupa elementleriyle birle�tirilmi� kendi müzik kültürlerinin karı�ımı yeni 
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Avrupa müzi�i üretimi devam etmektedir (Omojola,2001). Elbette burada önemli olan bu 
karı�ımı yaparken, de�erlerini kaybetmeden kültürler harmanlamasını ba�arabilmektir. Farklı 
bir örnek olarak Vick Sampson’ın ünlü ırkçılık kar�ıtı müzi�i “Afrika Rüyası” kar�ımıza çıkar. 
Durban tabanlı kültürlerarası dans grubunun repertuarında yer alan çok tartı�malı 
parçalarından biridir. Dansta Hintli kadınlarla, Zulu erkekleri aynı sahnede yer almakta, sanat 
ve kültürlerini harmanlamaktadırlar. Bu harmanlama kültürlerarasılık açısından sadece Afrika-
Hindistan ili�kilerinin karma�ıklı�ını göstermekle kalmamı�, ortaya muhte�em bir koreografi 
de çıkarmaktadır. Hem müzi�i hem de dansıyla açıkça bir Hint dansı gibi duran koreografide 
Afrikalı erkek sanatçılar burada kültürlerarası ö�eyi olu�turmaktadır (Radhakrishnan,2003;532). 
Müzik ve dans harmonisi sa�lanarak, birden fazla kültürün aynı çatı altında yer alması ve 
bunun koordinesi hâlâ çokluk içinde tekli�e önem verildi�inin bir göstergesidir denilebilir. 

Tartı�ma ve Sonuç 
 Kültürlerarasılık kavramı; kültürleri tek bir kalıba sokmadan içlerinde var olan 

müzikal, edebi, sanatsal, sportif vb. pek çok zenginli�i di�er kültürlerle birlikte ya�amaya 
olanak sa�layan bir yapı olarak görülebilir. Bu yapı kendi köklerinden gelen ve benzer 
özellikler ta�ıyan ırksal tasvirle�meler dı�ında tıpkı bir Kral Rother ve Homeros Destanı’nda 
oldu�u gibi yer, mekân ve olaylar dizisinin benzer imgelerini de ta�ıyabilir. Tüm bu 
benzerlikler bizlere benzer köklerden geldi�imizi dü�ündürmektedir. Tedavi amacıyla 
kullanılan ve bir �talyan tarafından “Köln Suyu” olarak anılan kolonyanın Türk kültüründeki 
yeri (Ye�eno�lu ve Sahne, 2013) bizlere aslında tüm kültürlerin ortak noktaları oldu�unu 
hatırlatmaktadır. Türk kültürü de tarih sürecinde pek çok kültürden etkilenmi� ve etkilemi�tir. 
Mısır’da günlük hayatta 1000-1500 Türkçe kelimenin konu�ulması ve Yusuf ile Züleyha 
macerasının Mısır’da geçmesi (Artun, 2009), Türkçe’den Yunanca’ya, Yunanca’dan Türkçe’ye 
geçen kelimelerin semantik açıdan benzerli�i (Ya�basan, 2010) kar�ılıklı olarak kültür 
aktarımlarını ifade eder. Bu ve benzeri aktarımlar kültürlerarası yakınla�maların do�al ve 
olması gereken yansımalarıdır. 

 Friedrich Rückert 1822 yılında “�arka Do�an Mistik Güne� Mevlana’ya Fakirane Bir 
Arma�an” adı adıyla �iirler yazmı� ve böylece Alman edebiyatının gazelle tanı�masına vesile 
olmu�tur. Alman dünyasınca çok sevilen Mevlana’nın Mesnevi’si 20 yıl aradan sonra 
�ngiltere’de de tanınmı�tır. �imdiki adı Havva Hanım olan Profesör Eva de Vitray-Meyerovitch; 
Mesnevi ile tanı�tıktan sonra “sanki birden Müslüman oluvermi�tim, hem de hiçbir �eyi inkâr 
etmeden, ne Tevrat’ı inkâr ediyordum ne de �ncil’i” diyecektir. Bunun gibi �talya ve Hollanda’da da 
Mevlana izleri sürülecektir (Bilgin, 2008). Paulo Kuilo da kimyager romanında Mevlana 
felsefesinden etkilenmi�, Yusuf kıssasına benzeterek; irfan, ir�at ve terbiye konularında 
özveride bulunmadan romanını tamamlamı�tır (URL 5). 

Sonuç olarak kültürlerin birbirlerinden etkilenme süreçlerinde pek çok do�al, siyasi 
ekonomik ve sosyal etkenlerin oldu�u göz önüne alınırsa ortak de�erlerin var olması durumu 
kaçınılmaz olarak görülmektedir. Bunun örnekleri çalı�ma kapsamında yer alan edebiyat, 
müzik, medya ve oyun sahalarında gösterilmeye çalı�ılmı�tır. Elbette ki bir takım çatı�malar 
kültürlerarasında yer alacaktır ancak kültürlerin beslendi�i ortak de�erler dü�ünüldü�ünde 
sa�lanacak mozaik dünya huzurunu da beraberinde getirebilir.  

Bu çerçevede kültürlerarasılık kavramının yerine yeni bir kavram olan “Transkültürel” 
kavramının güncel çalı�malarda öne çıktı�ı görülebilir. �ki kavram arasındaki farka 
bakıldı�ında �öyle bir anlayı� görülmektedir: Kültürlerarası yakla�ım iki veya daha fazla farklı, 
belli sınırları olan kültürlerin ortak örtü�me alanında bulunan de�erleri, olguları, ya�am 
biçimleri gibi konuları ele alarak, kültürlerarası anlayı�ı, diyalo�u, ara�tırmaları ve birlikte 
ya�amayı kolayla�tırıcı çabaları ele almaktadır. Transkültürel yakla�ım ise kültürlerin ortak 
olabilecek ve olmu� olgularını yani, bir geçi�i (trans) ele almaktadır (Iljassova-Morger, 2009; 
Welsch, 1992). Dolayısı ile geleneksel (sınırları belli olan) kültür anlayı�ının dı�ına çıkarak 
içinde bulundu�umuz post modern ça�ın ortaya çıkardı�ı eklektik ya�am biçimlerini de ele 
alan bir yakla�ım olarak transkültürel yakla�ımın kar�ımıza çıktı�ı görülebilir.  Günümüzde 
hem fiziksel hem de sanal anlamda sınırlar ortadan kalkmakta; insanların, fikirlerin, eserlerin 
ve ya�am biçimlerinin yer de�i�tirmesi ve geçi�i ola�anüstü bir hızla gerçekle�mektedir. Bu 
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nedenle kültürel varlıkların, olguların ve uygulamaların farklı insan toplulukları tarafından 
benimsenmesi göz önüne alınarak “Intercultural” yakla�ım yerine “transcultural” yakla�ım ile 
ara�tırmalar yapılarak, sonraki kültür ara�tırmalarına katkıda bulunulabilinir. 
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