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Öz 
Dil ö�retimi, sadece dört temel dil becerilerini kazandırmaktan ibaret de�ildir. Dil ö�retimi Avrupa Dilleri 

Ortak Çerçeve Metin’inde belirtildi�i gibi bir kültürle�me sürecidir. Bu nedenle yabancı dil ö�retiminde kültür aktarımı 
büyük önem ta�ımaktadır. Ders kitapları da bu aktarım sürecinin en önemli unsurlarından biridir. Bu çalı�mada Yeni 
Hitit Yabancılar için Türkçe 1, 2, 3 ders kitabındaki görseller kültür aktarımı açısından incelenmi�tir. Ara�tırma 
sonucunda Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe 1, 2, 3 ders kitabındaki görsellerin hedef ve kaynak kültürü aktarma 
konusunda ba�arılı oldu�u, kültürlerarası benzerlik ve farklılıkları yansıtabildi�i ve Türk kültürüne kar�ı ö�rencilerde 
ön yargı olu�turmadı�ı gibi sonuçlara ula�ılmı�tır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Ö�retimi, Materyal Olarak Görsel, Kültür Aktarımı. 

 

Abstract 

Language teaching is not limited to develop the main four language skills. Language teaching, as stated in the 
Common European Framework, is an acculturation process. That is the reason why culture plays a crucial role in 
foreign language teaching.Course books are one of the most important facts of this transmission process. This study 
examines the visuals in the New Hitit Turkish Language for Foreigners Course Books 1, 2, 3 is prepared for teaching 
Turkish as a foreign language with respect to the cultural transmission. As a result, it is found that the visuals in the 
New Hitit Turkish Language for Foreigners Course Books 1, 2, 3 is successful in cultural transmission, reflects the 
similarities and differences between native and target cultures, and does not cause students to be biased. 

Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Visuals as Materials, Cultural Transmission. 

 

 

Giri� 

Yabancı dil ö�renmek, ana dilimizdeki kavramların, anlatımların kar�ılı�ını o dilde bulup kullanmak 
yani sadece kuralların ö�renilmesi ve kelimelerin o dile çevrilmesi demek de�ildir. Yabancı dil ö�renimi bir 
anlamda dünyada bulunan di�er toplumların dünyaya bakı� açılarını, dü�ünme ve de�er sistemlerini 
anlamak için yapılan bir u�ra�tır. Bir toplumu olu�turan bireylerin günlük hayatta meydana getirdikleri 
çe�itli etkinlikleri algılayabilmek için o toplumun kültürüne has temel noktaları bilmek gerekir(Demir ve 
Açık, 2011: 55).Cortazzi ve Jin (1999: 196) dilin bir ileti�im aracı oldu�unu, gerçek ya�am ko�ullarında 
ileti�imin bir ba�lam olmadan gerçekle�emeyece�ini, her ba�lam da kültürü içerdi�inden ileti�imin 
kültürden ayrı olamayaca�ını belirtmi�lerdir. “Yabancı dil ö�retimi iki farklı kültürün kar�ıla�tı�ı bir 
ortamdır. Yabancı dil ö�renen ki�i aynı zamanda yeni bir kültür ö�rendi�ine göre yabancı dil olarak Türkçe 
ö�retimi de Türk kültürünün anlatıldı�ı, yansıtıldı�ı bir ortam olmalıdır” (Pehlivan, 2007: 1, aktaran: Demir 
ve Açık, 2011: 56). 

 Dil ö�retiminin gerçek amacı, dili her yönüyle o dili ö�renen bireylere aktarmaya çalı�mak ve 
kavratmaktır. Bu noktada dilin kültürle olan ili�kisi göz önüne alınınca, ö�retilmek istenen dilin dâhil 
oldu�u kültürün hedef gruba tanıtımı da gereklidir. Çünkü bir dili ö�renmek aynı zamanda o dilin 
konu�ucuları gibi ya�amaktır. Dil toplumdaki geli�melerle ili�kili oldu�u için hedef dile hakim olmak o 
toplumla aynı duyguları payla�mak demektir. E�er yabancı dil ö�renen ki�i dilin bu yönünü göz ardı ederse 
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o dili ö�renmede çok sıkıntı ya�ar (Yılmaz ve �eref, 2013: 3). Demircan’ın (1990: 26) da belirtti�i gibi yabancı 
dil ö�renen ki�i, hedef dilin ileti�im açısından gerekli olan kültürel verilerini ö�renmeli, ileti�im becerilerini 
edinmelidir.  

Yabancı dil ö�retiminde kültürün yeri dü�ünüldü�ünde Türkçenin yabancılara ö�retiminde kültür 
aktarımı, üzerinde durulması gereken bir konudur. Türkçenin ö�retimi demek aynı zamanda Türk 
sosyokültürel ya�antısına ait de�erlerin ö�retimi demektir. Bu yüzden Türkçenin ö�retimi için hazırlanan 
materyallerin ve malzemelerin de bu amaçla hazırlanması gerekir ( Yılmaz ve �eref, 2013: 5). Bir toplumda 
ya�ayan tüm bireyler o toplumda konu�ulan ortak dilin yanı sıra toplumsal de�erleri ve normları da 
ö�renerek büyürler (Bayyurt, 2011: 29).  

Resim, görsel bir materyal olarak bir konunun anla�ılmasını kolayla�tırmak için kullanılan çizim, 
boyama ya da foto�raf �eklinde sunulan görselle�tirme aracı olarak tanımlanabilir. Resimler yabancı dil 
ö�retiminde en çok kullanılan materyaller arasındadır. Çünkü ö�retmenler dil ö�retimini görsel açıdan 
desteklemek için görsel nesnelere ihtiyaç duyarlar. Açıklayıcı anlatım yöntemi etkili bir dil e�itimi için tek 
ba�ına yeterli de�ildir. Ö�rencilerin farklı duyularına ne kadar hitap edersek, yabancı dil ö�retimi de o 
kadar verimli olur. Görsel materyaller özellikle ö�rencilerin duyularını etkili bir ö�renme için harekete 
geçirme açısından büyük öneme sahiptir (Karaka� ve Karaca, 2011:1) Underwood’ da (1989) görsel hafıza 
etkenini göz önüne alarak görsel materyallerin önemini vurgulamaktadır. Ö�rencilerin gördüklerini görsel 
hafıza aracılı�ı ile kalıcı hafızalarına yerle�tirmeleri mümkündür. Görsel hafıza ö�rencilerin ö�renilen dili 
uygun bir ba�lama yerle�tirmelerine, dili gerçekçi, do�al ve özerk bir �ekilde ö�renmelerine ve kendilerinin 
bili�sel ve duyu�sal ö�renme durumları ile me�gul olmalarına yardımcı olur. 

Dil ve kültür ili�kisi insanlı�ın var olmaya ba�ladı�ı bilinmeyen zamanlardan bu güne kadar 
süregelen bir süreci kapsamaktadır. Yüzyıllar içerisinde dil ve kültür birbirini beslemi� ve birlikte 
anılmı�lardır. Dil üzerinde çalı�ma yapan her bilim adamı dil ve kültür ili�kisi üzerinde ısrarla durmu�, var 
olan ili�kileri her yönüyle ortaya koymaya çalı�mı�tır (Yılmaz ve �eref 2013:2).Bazı insanlar, bir kültürün dili 
sayesinde görüldü�ü yani anla�ıldı�ı noktasından hareketle, dilin kültürün aynası oldu�unu söylerler. Dil 
ve kültür arasındaki ili�kinin sembolize edildi�i di�er bir benzetme ise buzda�ıdır. Buzda�ının görünen 
kısmı kültürün küçük bir bölümüyle dildir; suyun altında gizlenen asıl büyük bölümü ise kültürün 
görünmeyen yüzüdür (Jiang, 2000: 328). Son yıllarda kültürün dil ö�retimindeki önemine Avrupa Dilleri 
Ortak Çerçeve Metin’inde de yer verilmi�tir.  

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde Kültür Aktarımının Önemi 
Avrupa Konseyi, toplumlar ve bireyler arası ileti�im ve etkile�imi artırma hedefine, geli�tirdi�i 

yabancı dil ö�retim politikalarıyla ula�mayı planlamaktadır. “Konsey, Avrupa’nın gelece�i için çok kültürlü, 
çok dilli bir toplum yaratma anlayı�ını vazgeçilmez bir e�itim hedefi olarak belirlemi� ve bu hedefe ula�ma 
konusunda üye ülkeleri yönlendirmeye ba�lamı�tır” (Demirel, 2003: 241). Konsey’in olu�turmaya çalı�tı�ı 
çok dillilik ve çok kültürlülük bilinci, sadece di�er ülkelerin dil ve kültürlerini ö�renmekle sınırlı tutulmayıp 
aynı toplum içerisindeki farklı bölgesel kültür ve dil kullanımlarını da ö�renmeyi kapsamaktadır. Avrupa 
Birli�i de çok dilli ve çok kültürlü bir Avrupa yaratmayı arzuladı�ı için Konsey’in dil politikalarını 
benimsemektedir. Ancak bu hedefe ula�ıldı�ında insanlar birbirleriyle daha rahat ileti�im kurup birbirlerini 
anlayabilir ve ortak ya�am alanlarını geni�letebilirler (Günday, 2013: 3).  

Avrupa’da ortak bir yabancı dil ö�retim programı ve yabancı dil ö�retiminde ortak bir standart, ortak 
ölçütler geli�tirmeyi amaçlayan (Mirici 2000) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’nin genel ölçütlerinden 
“Di�er ülkelerdeki bireylerin dü�ünce yapılarının, kültürel miraslarının ya�am biçimlerinin daha geni� ve 
ayrıntılı anla�ılmasını sa�lamak” (CEF, 2001: 2) maddesi ile Avrupa Dilleri Ö�retimi Ortak Çerçeve 
Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu’nda sıklıkla geçen “kültürel çe�itlilik” kavramıyla örtü�en kültür 
kar�ıla�tırmaları yapmaya da oldukça elveri�lidir. Dolayısıyla hem Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’ ne 
uygun bir dil ö�retimi hem de kültürün dil ile olan yakın ili�kisinden dolayı Türkçenin yabancı dil olarak 
ö�retiminde kültür ö�elerinin önemi de�er kazanmı�tır. Avrupa Dil Portfolyosuna bakıldı�ında dil 
ö�retiminin temel (A-1, A-2), orta (B-1, B-2) ve yüksek (C-1, C-2) olmak üzere üç seviyeye ayrıldı�ı 
görülmektedir. Ba�langıç seviyesindeki dil ö�retimi, temel dil gereksinimlerinin belirlenip sunuldu�u bir 
düzeydir. Bu nedenle bu düzeyde daha çok bireyin dil ile ilgili temel ihtiyaçlarını kar�ılayacak etkinlikler 
planlanmalıdır.  Orta ve Yüksek düzeylere gelindi�inde ise temel ihtiyaçları tamamlamı� ö�renciler için 
kültürel unsurların bulundu�u metinlerin i�lenmesi uygundur. Orta ve yüksek düzeyler hedef kültürü, ülke 
insanlarının dünyayı yorumlama biçimini gözler önüne seren bir boyut içermelidir (Kalfa, 2013: 97). Avrupa 
Konseyi 2000 yılındaki bildirgesinde, özellikle ö�retilen yabancı dilin sosyokültürel bilgisinin verilmesi 
gerekti�ini belirtmi�tir. Avrupa Konseyinin belirtti�i sosyokültürel bilgiler �unlardır:  

• Günlük ya�am, 



��������

�

• Yiyecek, içecek, yemek zamanları, masa adabı.  
• Resmi tatilleri, Çalı�ma saatleri. Bo� zaman faaliyetleri, hobileri, okuma alı�kanlıkları, 

yaptıkları sporlar, ya�am ko�ulları,   
• Ya�am standartları,  
• Ev �artları,  
• Refah durumları, 3. Ki�iler arası ili�kiler,  
• Sınıfsal yapı ve sınıflar arası ili�kiler,  
• Kadın erkek ili�kileri,  
• Aile yapıları ve ili�kileri, nesiller arası ili�kiler,  
• Politik ve dinsel gruplar arası ili�kiler, 4. De�erler, inançlar ve davranı�lar,  
• Sosyal sınıf,  
• Çalı�ma toplulukları,  
• Refah,  
• Gelir,  
• Gelenekler,  
• Sanat,  
• Müzik vb. 5. Vücut dili, 6. Sosyal gelenekler,  
• Dakiklik,  
• Hediyeler,  
• Elbiseler,  
• Yemekler, içecekler,  
• Yasaklar vb. 7. Adet olmu� davranı�lar,  
• Dini durumlar,  
• Do�um, evlilik  
• Yabancı Dil Ö�retim Programlarında Kültürün Etkileri 9  
• Evlilik, gösteriler, seremoniler, kutsamalar,  
• Festivaller,  
• Danslar, vb. (CEF, 2000, 102-103, aktaran: Er, 2006: 8-9). 

YabancıDilÖ�retimindeKültürAktarımınınÖnemi 
Dilin kültürle ve ileti�imle olan yakın ili�kisi, yabancı dil ö�retiminde kültür aktarımının ve bunun 

gerçekle�tirilebilece�i bir yer olan yabancı dil derslerinin önem kazanmasına olanak tanımı�tır. Farklı 
kültürlerden insanların aynı ortamda bulunup fikir alı�veri�inde bulundu�u bir yer olan yabancı dil dersleri, 
kültür aktarımının sa�lanabilece�i uygun yerlerdir diyebiliriz. Bu ortamda ki�i, hedef dilin kültürüyle ilgili 
çok �ey ö�renmekle kalmayıp, kültür kar�ıla�tırmaları yoluyla ortamdaki di�er ö�rencilere de kendi 
kültürüyle ilgili gerçekleri aktarır (Ülker, 2007: 23).Tomalin ve Stempleski’ye (1993: 89, aktaran: Er, 2006: 5) 
göre kültür ö�elerinin aktarılmasının 7 amacı vardır:  1. Ö�rencilerin her insanın davranı�ında kültürün 
etkisi oldu�unu anlamalarına yardımcı olmak. 2. Ö�rencilerin ya�, cinsiyet, sosyal sınıf gibi de�i�kenlerin 
insanların konu�malarında ve davranı�larında etkisi oldu�unu anlamalarına yardımcı olmak. 3. Ö�rencilerin 
hedef kültürdeki ortak durumlarda gösterilen ortak davranı�ların farkına varmalarına yardımcı olmak. 4. 
Ö�rencilerin, bazı kelime ve cümleciklerin, kültürün bir sonucu olarak, hep aynı �ekilde birbiri ardına 
geldi�inin farkına varmalarına yardımcı olmak. 5. Ö�rencilerin hedef kültürle ilgili genellemeleri objektif 
gözle de�erlendirmelerine yardımcı olmak. 6. Ö�rencilerin hedef kültürle ilgili bilgi toplama becerilerinin 
geli�mesine yardımcı olmak. 7. Ö�rencilerde hedef kültürle ilgili merak uyandırmak ve onların o kültürdeki 
insanlara empati duymalarını sa�lamak. 

“Bireyin yabancı dil yardımıyla yabancı bir kültür ve dünyayla kar�ıla�ıp tanı�ması, di�er bir taraftan 
kendi kültürünü ve dünyasını daha yakından tanıma, kar�ıla�tırma, de�erlendirme ve yargılamasına yol 
açar. Kendi kültürüyle yabancı olanı kar�ıla�tırırken kendi toplumunda var olmayanları; aynı gibi gözüken, 
ama gerçekte farklı olanı, kendisinde olup da yabancı kültürde bulunmayanları ya da iki kültürde de aynı 
olan yanları saptar. Böylece kendi kültürünü de yargılama olana�ı bulur. Yeniye kar�ı olan ilgisi artar, bu da 
onu ö�renmeye güdüler” (Eri�kon, 1996: 14).  

Yabancı dil ö�rencisinin yabancı dilde ö�rendi�i sözcük, anladı�ı her cümle, kavradı�ı her yeni metin 
yabancı dil ö�renen ki�inin bilincinde, o dili konu�an ki�ilerle, o ki�ilerin ya�adı�ı dünyayla ilgili yeni 
dü�ünceler, yeni imgeler olu�masına neden olur (Tapan, 1990: 55). Yabancı dil olarak Türkçe ö�retiminde 
gerçek dilbilimsel yetkinli�e ula�abilme için dil ve kültürün e�zamanlı olarak ö�retilmesi gerekmektedir. 
Her �eyin ötesinde bir insan ba�ka bir kültür hakkında ne kadar çok �ey bilirse o toplumun dili üzerine 
yetkin olmaya ba�lar (Yüce ve Koçer, 2014: 488).  
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Materyal Olarak Görselin Yabancı Dil E�itiminde Kullanımı ve Önemi 
E�itim-ö�retimde araç gereç kullanımının, nitelik ve nicelik açısından verimlili�i büyük oranda 

arttırdı�ı bilinen bir gerçektir. Derste kullanılacak araç gereçler ö�retmenin yükünü kolayla�tırdı�ı gibi, 
ö�rencinin de daha iyi motive olmasını ve derse katılımının artmasını sa�lamaktadır (Safran, 1998: 78). 
Dolayısıyla ö�rencilerin ilgisini çekecek ve onlara en kısa zamanda en verimli �ekilde mesajı ula�tıracak 
uyarıcılar i�e ko�ulmalıdır. 

Ö�retimde de pek çok uyarıcı ve materyal kullanılarak ö�renme ya�antılarının ço�altılması 
kolayla�abilmektedir. �çinde bulunulan bilgi ça�ında, mevcut bilgi hacmi hızlı ve etkili bir �ekilde 
i�lenmektedir. Bu hızlı ve yo�un bilgi i�leme sürecinde “görselle�tirme” günlük ya�antı için oldu�u kadar 
e�itim ya�antısı için de giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Çünkü birçok insanda görsel materyallerin 
yazıya oranla daha geni� bir kitle tarafından daha kolay anla�ılaca�ı dü�üncesi hâkimdir. Ayrıca, görsel 
materyaller, bir ileti�im aracı olarak yazılı materyallere göre daha evrenseldir (Karaka� ve Karaca, 2011: 3). 
Yabancı dil ö�retiminin temelini olu�turan ders kitapları, kültür aktarımının önemli unsurlarıdır. Ders 
kitapları, her �eyden önce uygun bir dille hedef dilin kültürünü içermeli, kültürle ilgili önyargılardan 
arınmı� metinler sunmalıdır (Haley ve Austin, 2004: 159). Yabancı dil ö�retiminde bu denli önemi olan 
kültür bilgisinin ö�renciye aktarılması öncelikle ders kitapları sayesinde gerçekle�tirilebilir. “Yabancı dil 
ö�retiminde en çok kullanılan görsel araçlar sınıfta her ö�rencinin kullandı�ı ders kitabıdır” ( Demirel 1993: 
91).  

Ö�renme-ö�retme sürecinde kullanılan çe�itli görsel materyallerin, ö�rencide görsel imaj olu�turacak 
bilgi ve becerilerin daha kolay ö�renilmesini ve ö�renilenlerin kalıcı olmasını sa�lamalarındaki önemi 
belirtilmi�tir. E�itimin pek çok alanında oldu�u gibi, görsel materyaller, yabancı dil e�itiminde de, özellikle 
soyut kavramları somuta çevirmede, daha kolay hatırlama sa�lanmada ve çocukların ilgisini çekmede, etkili 
bir �ekilde kullanılabilir (Fidan; Erden, 1996; Aktaran: Karaka� ve Karaca, 2011: 4). 

Yabancı dil ö�retiminde kullanılan görsel materyaller, çocukların ya�ları, ihtiyaçları, i�lenecek konu 
vb. de�i�kenlere göre seçilmelidir. Ayrıca görsellerin kullanım amacı da konuya göre farklılık göstermelidir. 
Kullanılan görsel materyaller hedef dilin kültürünü yansıtır nitelikte olmalı, ö�renenlere hedef dilin kültürü 
hakkında ipuçları verebilmelidir. Yabancı dil derslerinde kullanılacak materyaller, görsel sanat elemanlarını 
dikkate alarak hazırlanmı� olmalıdır. Böylece çocuk, ilgi çekici, kolay anla�ılır ve estetik biçimler görerek, 
ö�renmelerini gerçekle�tirebilir. Görsel sanat elemanları, ö�rencilerin yaratıcı ve ele�tirel dü�ünme, problem 
çözme, empati kurma (duyguda�lık) ve ifade becerilerini geli�tirme amacıyla kullanılmalıdır (Karaka� ve 
Karaca 2011: 4). 

Metot 
Betimsel analizin kullanıldı�ı bu ara�tırmada veriler doküman incelemesi yöntemi kullanılarak 

toplanmı�tır. Doküman incelemesi, ara�tırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin analizini kapsar(Yıldırım ve�im�ek, 2011: 187). Yapılan çalı�ma, betimsel bir ara�tırma 
niteli�indedir. Betimsel ara�tırmalar, temelde “nedir” ve “ne idi” yi bulma amacındadır (Borg ve Gali, 1989: 
331, aktaran: Balcı, 2007). 

Hitit Serisi Ders Kitaplarında Bulunan Görsellerde Kültür Aktarımı �nceleme 
Ölçütleri 
Yabancı dil ö�retiminde kültür aktarımının en iyi �ekilde yapılabilmesi için ders kitabının ne denli 

önemli oldu�undan daha önceki bölümlerde bahsetmi�tik. Dolayısıyla, yabancı dil ö�retiminin olmazsa 
olmaz bir ögesi olan kültür boyutunu da dil ö�renme sürecine verimli bir biçimde dâhil edebilmek için ders 
kitaplarının belli ölçütler do�rultusunda hazırlanması gerekir. Çalı�mamızda Hitit ders kitaplarına temel 
olan kültür aktarımı görsellik alanı çerçevesinde belirlenen ölçütler do�rultusunda incelenmi�tir. Ders 
kitaplarında kültür aktarımı konusunda görsellik boyutunda inceleyecek oldu�umuz Hitit serisi ders 
kitaplarında, Polat (1990: 75-79), Neuner ( aktaran, Tapan 1990: 63), Byram ve Risager ( 1999: 93), Haley ve 
Austin ( 2004: 93), Tapan ( 1989: 187), Guariento ve Morley ( 2001: 347), Gilmore ( 2004: 370), A�ıcı, Demirel 
ve di�erlerinin ( 2005: 167) görü�leri do�rultusunda, a�a�ıdaki ölçütler göz önünde bulundurulacaktır: 

1- Kitapta özgün görsellere yer verilmi� mi? 
2- Kitaptaki görseller temel-ya�am-deneyim alanlarından seçilmi� mi? 
3-Kitapta yer verilen resim, çizim, foto�raf ve karikatürler metni hedef kültür açıdan destekler 

nitelikte mi? 
4- Kitapta yer verilen görsel ö�eler ö�rencilerin ülkeler arasındaki fark ve benzerlikleri görme 

becerilerini geli�tiriyor mu?  
Çalı�manın Örneklemi 
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Bu çalı�mada incelenen Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe Ö�retim Seti Ankara Üniversitesi TÖMER 
tarafından hazırlanmı�tır. Bu set 3 (üç) kitaptan olu�maktadır. Kitaplar Türkçeyi yabancı dil olarak 
ö�renmek isteyenler için hazırlanmı�tır.  Kitaplar temel, orta ve ileri olmak üzere 3 (üç) seviyeden 
olu�maktadır. Üç kitap da 12 (on iki) üniteden olu�maktadır.   

Bu kısımda, yukarıda verilen de�erlendirme ölçütleri göz önünde bulundurularak, Hitit serisi ders 
kitaplarındaki görseller: kitaptaki özgün görseller, kitaptaki görsellerin temel-ya�am-deneyim alanlarından 
olup olmaması, kitapta yer verilen resim, çizim, foto�raf ve karikatürler metni hedef kültür açıdan 
destekleyip desteklemedi�i ve kitapta yer verilen görsel ö�eler ö�rencilerin ülkeler arasındaki fark ve 
benzerlikleri görme becerilerini geli�tirip geli�tirmemesi açısından incelenmi�tir. 

1. Kitapta özgün görsellere yer verilmi� mi? 
Yapılan inceleme sonucunda kitaplardaki görseller incelenerek a�a�ıdaki veriler elde 

edilmi�tir. 

1. Ünitedeki alı�tırmalarda Ankara Üniversitesi, TRT, Show TV amblemlerine yer  

verilmesi, ö�rencilerde hedef kültüre kar�ı bir farkındalık uyandırarak kültür aktarımına olanak 
tanıyacak bir özgün görseldir (Hitit-1: 8-19). 

2. Ünitede kullanılan görsel ö�eler kültürü do�ru yansıtmaktadır: otobüsler, afisler, taksim, �ahıslar 
amblemler(PTT). �stanbul’u yansıtan farklı foto�raflar, el i�i yapan Türk kadını foto�rafı, bizim ülkemizde 
ünlü olan �ahıslara ait foto�raflar (Beyazıt ÖZTÜRK ve Türkan �ORAY) kullanılmı�tır. Türk televizyonuna ait 
farklı kanallara ait amblemler, bu kanalların yayın akı�ı ve bu yayın akı�ı içerisindeki bazı programların 
görselleri verilmi�tir.(Tosun Pa�a, Hayat Bilgisi, Alanya-Almanya) Ünitenin genelinde görseller hedef kültür 
yansıtır niteliktedir (Hitit-1: 20-31).     

4. Ünitede tabelalar ( Kızılay, Esat vb.), Yıldız KENTER’ in foto�rafları, yer isimleri, aile foto�rafları 
Türk kültürünü yansıtmaktadır (Hitit-1: 44-55). 

5. Ünitedeki özgün görseller hedef kültürü yansıtır niteliktedir. Tabelalar, amblemler ( T.C, Kızılay), 
yer isimleri (Kale Caddesi, Menek�e Sokak), i� ilanı (Hitit-1: 56-67).  Örnek: �� �lanı Avukatlık bürosuna 
deneyimli, en az iki dil bilen, bilgisayar kullanabilen bayan sekreter aranıyor. Ücret dolgundur.( Bir 
avukatlık bürosu foto�rafıyla birlikte verilmi�tir (Hitit 1: 66). 

6. Ünitedeki amblemler (Ankara Üniversitesi, MEB, THY, TEDA�, TCDD Jandarma, �BB), Türk 
vatanda�lara ait kimlikler, kredi kartı hesap özeti, elektrik faturası vb. görseller hedef kültürü yansıtan 
özgün görsel niteliktedir (Hitit-1: 68-79). 

8. Ünitedeki görseller hem Türk kültürünü hem de evrensel kültürü destekler niteliktedir. Akdamar 
Kilisesi ve Van Gölü ‘ ne ait görseller, Kapadokya ‘ya ait görseller kültürümüzü yansıtır niteliktedir. Ayrıca 
Tarkan, Cem YILMAZ, Hülya AV�AR ve �brahim TATLISES gibi bizim ülkemizde ünlü olan ki�ilerin 
foto�raflarına yer verilmi�tir (Hitit-1: 92- 103). 

10. Ünitede Türk televizyon kanallarına ait farklı amblemler ( TRT, NTV, Kanal D, ATV, Kanal Türk 
CNN Türk) Türk televizyon kanallarına ait kareler, TRT’ye ait yayın akı�ı ve program isimleri, gazete 
isimleri (Foto Maç) hedef kültürü yansıtan özgün görsel niteliktedir (Hitit-1: 116-127). 

1. Ünitede halı dokuyan bir Türk kadın foto�rafı, gazetenin i� ilanları bölümü, Rahmi KOÇ’ un 
foto�rafı ve kullanılan amblemler Türk kültürünü yansıtan özgün görsel niteliktedir (Hitit-2: 6-17). 

2. Ünitede olimpiyatlarda ba�arılı olan Türk sporcuların foto�rafları (Halil MUTLU, Hamza 
YERL�KAYA), Türk kadın taraftar foto�rafı ve FB, GS amblemleri özgün görsel niteliktedir (Hitit-2: 18-29). 

7. Ünitede Karagöz- Hacivat figürleri, Türkiye’ de bir sınıf ortamı, Cem YILMAZ’a ait bir foto�raf ve 
çizim, A.r.o.g. film afi�i ve Gani MÜJDE’nin foto�rafı özgün Türk kültürünü yansıtır niteliktedir (Hitit-3: 78-
89). 

2. Kitaptaki görseller temel-ya�am-deneyim alanlarından seçilmi� mi? 
Dilbilimciler temel-ya�am-deneyim alanlarının tüm kültürlerde ortak olan konuları kapsadı�ını 

vurgulamı�lardır. Bu temel-ya�am-deneyim alanları: a) Günlük ya�am, rutinler b) alı�veri�, yiyecek ve 
içecekler c) gençlik kültürü, moda, müzik d) okul ve e�itim e) Turizm ve seyahat f) i� hayatı, i�sizlik g) 
sosyal gelenekler (Byram&Risager, 1999; Tomalin&Stempleski, 1993: 16).  �ahin ve Koçbey (2014: 276) 
tarafından yapılan bir çalı�mada, Hitit Yabancılar için Türkçeders kitaplarındaki konuların temel ya�am 
deneyim alanlarından seçildi�i vurgulanmı�tır. Temel ya�am deneyim alanlarını Üze (2010, aktaran: �ahin 
ve Koçbey 2014: 276) �öyle sınıflandırmı�tır: do�um, aile, e�itim, okul ya�amı, çalı�ma hayatı, serbest 
zamanın de�erlendirilmesi, gibi her insanın ömrü boyunca ya�ayabilece�i fakat kültürden kültüre farklılık 
gösteren durumlar olarak tanımlamı�tır. 
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1. Ünitede çok sayıda resim, çizim ve foto�raf vardır ve bunlar hedef kültürü do�ru yansıtmaktadır. 
Mesela Türk kültürünü yansıtan bir ev resmi, aile foto�rafları, yatak odası ve oturma odası foto�rafları 
bulunmaktadır (Hitit-1: 8-19). Bu görseller temel ya�am deneyim alanlarına aittir. 

3. Ünitede �stanbul’daki farklı yerlere ait foto�raflara (Galata Kulesi, Bo�az Köprüsü, Rumeli Hisarı 
vb.) yer verilmi�tir (Hitit-1: 32-43). Bu görsellerde turizm ve seyahat’e giren temel ya�am deneyim alanına 
aittir. 

5. Türk kültürüne ait yemek foto�rafları ve isimleri (döner, kebap, ezogelin çorba) Türk kültürünü 
do�ru yansıtmaktadır. Ayrıca Co�kun Aral’ın yiyecekler üzerine yazdı�ı bir yazıya yer verilmi� ve yazı 
yazarın resmiyle desteklenmi�tir (Hitit-1: 56-67). Bu görseller yiyecek, içecek ve alı�veri� konularını içeren 
temel ya�am deneyim alanına aittir. 

11. Ünitede do�a konulu Türkçe afi�ler, Türk mutfa�ına ait yemekler, bir eczane ortamına ait foto�raf, 
Türkçe ürün isimlerinin bulundu�u bir aktar foto�rafı Türk kültürünü destekler niteliktedir. Yer verilen 
çizimlerde de kültürel önyargı veya yanlı� anlamaya sebebiyet verebilecek bir durum söz konusu de�ildir 
(Hitit-1: 128-139). Bu görseller serbest zaman de�erlendirmesi, yiyecek, içecek gibi temel ya�am deneyim 
alanlarındandır. 

12. Ünitede Türkiye‘nin farklı turistik �ehirlere ait foto�raflar( Nemrut Da�ı, Kapadokya, Bodrum) 
amblemler, Türkçe hazırlanmı� tatil afi�leri ve alı� veri� bro�ürleri, Türk yazarlara ait kitap kapakları Türk 
kültürünü destekler niteliktedir. Ayrıca yer isimleri, bir Türk aileye ait ev krokisi, iç hatlar uçak seferlerini 
gösteren bir foto�raf ve Türk film afi�leri (Babam ve O�lum, Sınav, Vizontele, Dondurmam Gaymak ) de 
kültürümüzü yansıtır niteliktedir (Hitit-1: 140-196). Bu görseller serbest zaman de�erlendirmesi, gençlik 
kültürü, turizm ve seyahat konularını alan temel ya�am deneyim alanlarına aittir. 

9. Ünitede Türkiye ‘ deki bir sinemaya ait foto�raf, Altın Portakal film ödülleriyle ilgili bir gazete 
haberi; Vildan Atasever, Ula� �nanç ve Beste Bereket’ in foto�rafları Türk kültürünü yansıtır niteliktedir 
(Hitit-2: 102-113).Bu görseller serbest zaman de�erlendirmesi, gençlik kültürü konularını içine alan temel 
ya�am deneyim alanına aittir. 

2. Ünitede Ahmet Altan ve Duygu Asena’ nın foto�rafları Türk kültürünü yansıtmaktadır. Do�um 
günü pastası foto�rafı, dostluk duygusunu, gençlik ve ya�lılı�ı anlatan görseller evrensel kültürü 
yansıtmaktadır (Hitit-3: 18-29).Bu görseller gençlik kültürü ve moda konularıyla ilgili temel ya�am deneyim 
alanına aittir. 

4. Ünitede Türk yiyeceklerine ait görseller (Hünkar Be�endi, lokum), Türk danslarından olan halay ve 
oryantal foto�rafları Türk kültürünü destekler niteliktedir (Hitit-3: 42-53).Bu görseller müzik, yiyecek, içecek 
ve gençlik kültürü konularını içine alan temel ya�am deneyim alanlarına aittir. 

3. Kitapta yer verilen resim, çizim, foto�raf ve karikatürler metni hedef kültür açısından destekler 
nitelikte mi? 

4. Ünitede Anadolu halkının giyimini yansıtan kadın ve erkek foto�rafı, oyalı bir yemeni, i�lemeli bir 
çarık ve gömlek, �apka ve bir ma�azaya ait indirim afi�i Türk kültürünü yansıtır niteliktedir. Farklı tarzda 
giyinmi� insanlara ait görseller, farklı kıyafet markaları ve alı� veri� yapmı� kadınlara ait bir foto�raf 
evrensel kültürü destekler niteliktedir (Hitit-2: 42-53).Türk giyim tarzını göstermesi açısından bu görseller 
hedef kültürü yansıtır niteliktedir. 

5. Ünitede Erzurum’a ait bir foto�raf, bilgisayar ba�ındaki Türk ya�lı kadınlara ait foto�raf, örgü ören 
Türk kadını ve Türk motifleriyle süsledi�i çanta foto�rafı Türk kültürünü yansıtır niteliktedir (Hitit-2: 54-65). 

6. Ünite ney, ebru ve çömlekçilik foto�rafları, �stanbul konulu kum sanatı foto�rafları, Türk efe, kadın 
ve asker foto�rafı, Mustafa Erdo�an ve Anadolu Ate�i grubuna ait foto�raf Türk kültürünü yansıtır 
niteliktedir (Hitit-2: 66-77). Türk kültürüne ait müzik enstrümanları, sanatsal ürünler, yöresel folklor 
kıyafetleri de hedef kültürü yansıtan görsellerdir. 

8. Ünitedeki Van kedisi foto�rafı, �stanbul ‘da seyyar satıcı ve sattı�ı ürünlere ait foto�raf, Türkiye 
‘deki faklı do�a güzelliklerine ait görseller Türk kültürünü yansıtır niteliktedir. Ünitenin genelindeki 
görsellerde kültürel ön yargıya sebep olacak bir durum söz konusu de�ildir (Hitit-2: 90-101). 

11. Ünitedeki Türk bayra�ı foto�rafı, Türk milli ve dini bayramlarına ait görseller, cami ve Ramazan 
davulcusu çizimleri ve Can Dündar’ın foto�rafı Türk kültürünü yansıtır niteliktedir (Hitit-2: 126-137). Türk 
kültürünü yansıtan sosyal ve dini gelenekleri gösteren resimler vardır. 

5. Ünitede Türk lirası banknotları, banknotlar üzerindeki Atatürk resmi, Ece Vahapo�lu ve Bu Gün 
Zengin Olsam adlı kitabının kapak foto�rafı, milli piyango bileti satıcısı ve milli piyango biletleri Türk 
kültürünü yansıtır niteliktedir (Hitit-3: 54-65). 



����
���

�

9. Ünitede Selimiye Camii foto�rafı, eski Türk evlerinin mimarisini yansıtan foto�raflar, emlakçı ismi( 
Ömer Emlak),Türkiye’nin en güzel on heykelinin foto�rafları ve Asos’a ait görseller Türk kültürünü yansıtır 
niteliktedir (Hitit-3: 102-113). 

4. Kitapta yer verilen görsel ö�eler ö�rencilerin ülkeler arasındaki fark ve benzerlikleri görme 
becerilerini geli�tiriyor mu?  

1. Ünitedeki farklı milletlere ait bayrak resimleri verilmi� ve evrensel kültür anlayı�ı yansıtılmı�tır 
(Hitit-1: 8-19). Dolayısıyla ülkeler arası farkı görme becerilerini geli�tirme amaçlanmı�tır. 

2. Ünitede farklı milletlerden insanların bulundu�u bir resim kullanılmı�tır ve bu görseller ülkeler 
arası farkı ve benzerlikleri görme becerilerini geli�tirmeye örnek gösterilebilir (Hitit-1: 20-31). 

3. Ünitede dünyanın farklı ülkelerinden �ehir foto�raflarına yer verilmesi evrensel kültürü 
yansıtmaktadır (Hitit-1: 32-43). 

4. Ünitede farklı ülkelere ait film afi�lerine yer verilerek evrensel kültür desteklenmi�tir (Hitit-1: 68-
79). 

5. Ünitede Spider Man ve Ronaldinho ‘ya ait görseller, burçlara ait görseller ise evrensel kültürü 
destekler niteliktedir (Hitit-1: 80-91). 

9. Ünitede evrensel kültüre ait görsellere daha fazla yer verilmi�tir. Faklı milletlere ait görsellere yer 
verilmi�tir.( Japonya, Afrika, Arabistan vb.)Yılba�ı a�acı, teknolojik aletlerin önceki halleri, 1940 ve öncesine 
ait siyah beyaz foto�raflarla evrensel kültür desteklenmi�tir (Hitit-1 104-115.s). 

12. Ünitede Jules VERNE ‘ye ait bir kitap kapa�ına ve dünyanın farklı ülkelerine ait turistik yerlere ait 
görsellere yer verilmesi evrensel kültürü destekler niteliktedir ve aynı zamanda ülkeler arası farkı ve 
benzerlikleri görme becerilerini geli�tirme amaçlanmı�tır(Hitit-1: 140-196). 

2. Ünitede faklı spor dallarına ait görseller, spor tarihini anlatan siyah- beyaz foto�raflar,  
olimpiyatlarla ilgili görseller, Pele, Bruce Lee ve Maria Sharapova’ ya ait foto�raflar da evrensel kültürü 
yansıtır niteliktedir (Hitit-2: 18-29). 

5. Ünitede Farklı ortamlarda ders çalı�an, müzik ve spor e�itimi alan, sınava giren ö�renci foto�rafları, 
Harvard Üniversitesi’ne ait bir foto�raf, farklı ki�ilikleri yansıtan bir çizim evrensel kültürü yansıtır 
niteliktedir (Hitit-2: 54-65). 

6. Ünitede farklı sanat dallarıyla u�ra�an insan foto�rafları, Mona Lisa ve faklı tablolara ait görseller 
evrensel kültürü yansıtır niteliktedir (Hitit-2: 66-77). 

9. ünitedeki Sineme sanatını yansıtan görseller, Cannes Film Festivali ‘ne ait görsel ve farklı milletlere 
ait film afi�leri evrensel kültürü yansıtır niteliktedir (Hitit-2: 102-113). 

10. Ünitedeki Derin Kuyu, Nemrut Da�ı ve Urfa’ ya ait foto�raflar Türk kültürünü yansıtır 
niteliktedir.  Yunan ve Mısır mitolojisine ait görseller, Eros heykeli ve hurafelerle ilgili foto�raflar evrensel 
kültürü yansıtır niteliktedir (Hitit-2: 114-125). 

11. Ünitedeki dünyanın farklı ülkelerine ait festival foto�rafları ve anneler gününe ait foto�raflar 
evrensel kültürü yansıtır niteliktedir (Hitit-2: 126-137). 

1. Ünitede A�ık Veysel çizimi ve Aziz Nesin’ in foto�rafı Türk kültürünü yansıtır niteliktedir. Bununla 
birlikte daktilo, kitap okuyan insan foto�rafları, Nobel Edebiyat Ödülleri ile ilgili foto�raf ve Don Ki�ot 
çizimi evrensel kültürü yansıtır niteliktedir (Hitit-3: 6-17). 

4. Ünitedeki Dünya mutfa�ından yemek foto�rafları (Pizza, hamburger, sandviç), farklı ülkelere ait 
dans foto�rafları, Japon ve �skoç halk kıyafetlerine ait görseller evrensel kültürü yansıtır niteliktedir (Hitit-3: 
42-53). 

7. Ünitedeki Palyaço, kukla ve gülen insan foto�rafları, CharliChoplin, HaroldLoyd, StanLaurel, 
OliverHary ve BennyHill’ e ait foto�raflar, TheParty adlı film afi�i ve Garfield görseli evrensel kültürü 
yansıtır niteliktedir (Hitit-3: 78-89). 

9. Ünitedeki Çin Seddi, Taç Mahal, Pisa Kulesi, �nka �ehri gibi Dünya harikası yapıların foto�rafları ve 
Roma A�k Çe�mesi görselleri evrensel kültürü yansıtır niteliktedir (Hitit-3: 102-113). 

Sonuç 
Hitit Yabancılar için Türkçe seti’ndeki görseller kültürel açıdan incelenmi� ve �u sonuçlara 

ula�ılmı�tır: Kitaplarda kullanılan görsel ö�eler büyük ölçüde metinleri görsel ve kültürel açıdan 
desteklemektedir. Ancak, özellikle ‘Hitit 1 ve 2’de kitabı görsellik açısından daha zengin göstermek amacıyla 
gere�inden fazla görsel ö�eye yer verilmi�tir. Öyle ki, zaman zaman sayfada yer verilen foto�raf veya 
çizimin neyi resmetmek amacıyla verildi�ini anlamak güçtür. Her üç kitapta da, görsel ö�eler genellikle 
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hedef kültürü yansıtmaktadır; ancak zaman zaman evrensel kültür ve kaynak kültürden de görsel ö�elere 
yer verilmi�tir.  Daha çok foto�raflara yer verilmi�tir ve metin ve alı�tırmaları desteklemek amacıyla 
kullanılan resim, çizim veya karikatürler büyük ölçüde kültürel önyargı veya yanlı� anlamalara sebebiyet 
verebilecek nitelikte de�ildir. Kullanılan görsel ö�elerde büyük ölçüde gerek kılık kıyafetiyle gerekse 
davranı�larıyla modern Türk insanı imajı yansıtılmı�tır. Ancak Türkiye’de ya�ayan modern ancak kültürel 
de�erlerini koruyan ba�ı örtülü muhafazakar insanları temsil eden görsellere yer verilmemi�tir. 

Türk kültürünü büyük ölçüde do�ru yansıttı�ı söylenebilir ancak farklı kültürlerin kendilerinden de 
bir �eyler bulabilece�i görsel ö�eler sayıca çok sınırlıdır ve farklı kültürlerin bir arada bulundu�u en çok 
kullanılan görsel ö�e de yine TÖMER’ deki bazı sınıflarda çekilmi� olanfoto�raflardır, ancak kültürlerarası 
etkile�im odaklı yakla�ım göz önünde bulunduruldu�unda kaynak kültür ö�elerine yeterince yer 
verilmedi�i için kültür aktarımı boyutunda yetersiz kaldı�ı görülmektedir. 

Kitaplarda özgün görsellere sıkça yer verilmi�tir.  Kitaplardaki görseller temel- ya�am- deneyim 
alanlarından seçilmi�tir. Kitaplarda kullanılan görseller Türk kültürü hakkında yanlı� anla�ılmalara 
sebebiyet verecek nitelikte de�ildir. Kitaplardaki görseller ö�rencileri Türk kültürü hakkında bilgilendirecek 
ve bu kültüre kar�ı merak uyandıracak niteliktedir. Kitaplardaki görseller ö�rencilerin Türk kültürüne kar�ı 
olan ön yargılarını kıracak ve tolerans seviyelerini yükseltecek niteliktedir. Kitaplarda yer verilen görseller 
ö�rencilerin ülkeler arasındaki fark ve benzerlikleri görme becerilerini geli�tirecek niteliktedir. Kitaptaki 
görseller kendi kültürlerinin farkına varmalarını sa�layacak niteliktedir. Kitaplarda yer verilen görseller 
ö�rencilerin sosyal ve kültürel durumlara ilgili ve ele�tirel bir tutum geli�tirmesini sa�layacak niteliktedir. 

Bugün yabancı dil olarak Türkçe, geleneksel yöntemler bir kenara bırakılarak ça�da� yakla�ım, 
yöntem ve tekniklerin kullanımına dayalı, uygun materyallerle zenginle�tirilmi� ve kültürel unsurlarla 
desteklenmi� çok uyaranlı ö�retim ortamlarında gerçekle�tirilmesi sa�lanmalıdır (Göçer vd 2011: 808, 
aktaran: Kalfa, 2013: 97). Yabancı dil olarak Türkçe derslerinde kültür aktarımın önemli araçlarından biri 
olan metinlerin i�leni�inde, ö�rencilerin metinler yoluyla yeni dü�ünü� biçimleriyle, ya�am tarzlarıyla 
kar�ıla�malarını; kendi kültürleri ile Türk kültürünü kar�ıla�tırarak Türk kültürüne kar�ı ho�görülü 
yakla�mayı ö�renmelerini sa�layacak etkinliklere yer verilmesi gerekmektedir (Bölükba� ve Keskin, 2010: 
234). Ayrıca kültürel de�erleri daha iyi aktarabilmek için ders kitaplarının yanında sınıfta ö�rencilere ek 
metinler, video, �arkı oyun, resim gibi i�itsel ve görsel materyallerin verilerek ders daha çekici hale 
getirilebilir (Çiftçi,  Batur ve Keklik, 2013: 369). 
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