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Öz 

 Çocukların okul öncesi boyama kitapları sayesinde tanıştıkları resim hikâye ilişkisi ileriki 

eğitim süreçlerinde de devam etmektedir. Resimli hikâye kitaplarının yanı sıra çizgi romanlar da 

çocukların severek okudukları eserler arasında yer alır. Resimlerin etkili gücüyle birleşen 

metinler çocuklara eğlenerek öğrenme imkânı sunar. Aynı şekilde çocuk kendini metin ve resim 

birlikteliğiyle etkili bir iletişim içerisinde bulur. Yabancı dil öğretiminde de bu özgün 

materyalden sınıf ortamında faydalanılmaktadır. Hem ekonomik hem de pratik olmasından 

dolayı yabancı dil öğretmenlerinin işini kolaylaştırmaktadır. Çizgi romandaki diyaloglar ve 

metinler kısa ve anlaşılır oldukları için öğrencinin öğrenme süreci daha etkili olacaktır. Çizgi 

roman öğrencinin sadece sözel ifadelerinin gelişmesine değil, aynı zamanda yazma becerisi ve 

sözcük dağarcığının gelişmesine de katkı sağlar. Jest ve mimiklerin çok kullanıldığı baloncuklar 

sayesinde öğrenci ilk karşılaştığı ifadeleri daha kolay anlayabilir. Çizgi roman çocuklara zengin 

bir dil kullanımı sergilemesinin yanı sıra sosyal ve kültürel kazanımlarda aktarmaktadır. 

Çocukların daha önceden çizgi filmlerden ya da kitaplardan tanıdığı kahramanların 

hikâyelerinden faydalanmak öğrenme sürecine büyük katkı sağlayabilir. Bizde bu çalışmamızda 

Mösyö Seguin’in Keçisi isimli çocukların hikâyesine yabancı olmadıkları bir çizgi romanla bu 

materyalin yabancı dil öğretimindeki kullanımını örneklendirdik.  

 

Anahtar Kelimeler: Çizgi roman, Yabancı dil öğretimi, Monsieur Seguin’in Keçisi. 

 

 

USING COMICS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND A SAMPLE OF  

“MONSIEUR SEGUIN’S GOAT” IN THE WORK OF LETTRES FROM MY 

WINDMIL  BY ALPHONSE DAUDET 
 

 

ABSTRACT 

The relationship between picture and story that children faced by pre-school via coloring books 

has still been continuing at their later education process. Comics besides picture story books are 

among the preferred books of children. Texts with the effective power of the pictures help 

children learn with fun. At the same time child finds himself in an effective interaction by the 

combination of picture and text. In class these original materials have also been used. They 

facilitate language learning since they are both economic and practical. Dialogs and texts in 

comics are short and understandable, therefore, they will be more effective in the learning 

process of the students. Comics do not only improve verbal expression of the students, but also 

help them improve their vocabulary storage and writing skill. Thanks to balloons at which 

feequently used gestures and mimics, students can easily understand the firstly encountered 

expressions. Comics transfer social and cultural outcomes to the children as well as providing 

them to use a rich language. Getting benefits from the stories of the heroes previously known by 

children from cartoons or books may provide a big contribution to learning process. In our study, 

a cartoon film titled Goat of Monsieur Seguin which is familiar to children was exemplified to 

show its relation with foreign language teaching. 

Key words: Comics, Foreign language teaching, Goat of Monsieur Seguin. 
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GİRİŞ 

 

Yaşadığımız çağda çocuğun eğitim hayatına katkı sağlayan eğitim materyallerinden biri 

de hiç kuşkusuz resimli kitaplardır. Çocukların okul öncesinde tanıştığı boyama kitapları ileriki 

dönemlerde yerini resimli hikâye kitaplarına veya çizgi romanlara bırakacaktır. Resimli bantlar 

ve konuşma balonlarının eşlik ettiği kısa anlatılardan oluşan çizgi roman çocuğa sadece kitap 

sevgisi değil aynı zamanda okuma alışkanlığı da kazandırır. Çocukların dil edinimi aile 

ortamında başlayıp televizyon, okul, çevre ve arkadaş guruplarını da içine alan geniş bir süreç 

içerisinde gelişerek şekillenmektedir. “Çocuklar da gerçek ile hayal arasındaki ayrımı yapabilme 

yetisi genellikle 3 yaşından itibaren başlamakta, 5-6 yaşına kadar kazandığı temel dil edinimini 

de 7-8 yaşından sonra daha etkili kullanmaya başlamaktadır” (Hotyat: 1972,64-65). Çocuk iç 

dünyasında yaşadıklarını, çevresinde gelişen olayları, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek 

için yeni kelimeler öğrenmek sözcük dağarcığını geliştirmek zorundadır. Bu süreçte aileler, 

öğretmenler çocukların dil gelişimini pedagojik ve kültürel açıdan yaşına uygun yazılı ve görsel 

materyallerle desteklemelidirler. Bu bağlamda çocuklara okuma alışkınlığı kazandırmak için 

resimli hikâye kitapları ve çizgi romanlardan yararlanılmalıdır. 

 

Çizgi romandaki resimlerin etkili gücü sayesinde çocuk sıkıcı ve yorucu okumaların 

dışına çıkarak güncel ve aktif okuma ortamına geçer. İhtiyaçlara göre düzenlenebilme ve 

uygulanabilme özellikleri olduğu için çizgi romanlar yeni öğretilecek bilgiler için çocuklara bir 

motivasyon unsuru olabilir. Çocuk çizgi romanda yaşamayı hayal ettiği ortamları ve olayları da 

görebileceği için çizgi romanı severek okur.  “Çocuklar, yazıyla aktarılanlara renk ve çizginin 

estetik diliyle görsel yorum katan resimlerin kılavuzluğunda, duyma ve düşünme serüvenlerine 

çıkarlar. Böylece, çocuklar, sözcüklerin ve çizginin oluşturduğu çok uyaranlı anlam evreninde, 

iletileri anlama sorumluluğuna dönük denemelere başlarlar”(Sever: 2012, 13-14). Bu evrende 

resimler ve sözcüklerin anlatı gücü çocuklar için okumayı daha zevkli hale getirmekle 

kalmayacak aynı zamanda onların kavrama ve anlama gücünü geliştirerek çevresiyle iletişimine 

büyük katkı sağlayacaktır. Çizgi roman öğrencileri hem eğlendiren hem de kolay öğrenmeyi 

sağlayan bir materyal olduğu için öğretmenler tarafından sınıf ortamında kullanılmaktadır. 

Resimle metnin bir birini tamamladığı bu tür yabancı dil öğretiminde de öğrencinin okuma, 

anlama, yazma ve konuşma gibi temel becerilerinin gelişmesine katkı sağlayabilir. Özgün bir 

doküman olarak, çizgi romanlar yabancı dil öğretmenlerine oldukça yararlı çalışmalar yapma ve 

öğrenimle yaratıcılığı birleştirme fırsatı verirler. “Oyun oynamaya özgü görünümleri, kültürel 

olsun, sözcük veya gramer açısından olsun zengin bir yapıya sahip olmaları, yabancı dil 

sınıfında öğrencilerle farklı bir tarzda çalışmayı kolaylaştırırlar. Metodik açıdan amaç, bireyin 

bağımsızlığını geliştirmek ve yapılarıyla değişkenlik gösteren özgün bir materyal olan çizgi 

roman karşısında harekete geçmesini sağlamaktır. Asıl hedef kelimelere yer vermeksizin 

resimler üzerine dayanan dokümanı tümüyle anlamaktır. Sözcük açısından ise, öğretilmesi 

amaçlanan sosyal veya kültürel konulara özgü kullanımları öğretmektir”( Aytekin, 2011: 379).  

 

Yabancı dil öğrenme aşamasında hem ekonomik hem de pratik olması açısından 

öğrenciler ve öğretmenler için önemli bir materyaldir. Çizgi roman çocuklara dil edinimi 

kazandırmasının yanı sıra sosyal ve kültürel kazanımlar da aktarmaktadır. Öğrenciler için sadece 

ders kitabı aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılan öğrenme süreci bir süre sonra sıkıcı olacağı 

için çizgi roman bu bağlamda bir motivasyon unsuru olabilir. Çizgi romanlar özellikle A1 veya 

A2 öğrenim seviyesindeki öğrencilere büyük kolaylıklar sağlayabilir. Çizgi roman sayesinde 

resim ve metnin birlikteliğiyle ifadelerin takip edilmesi kolaylaşmakta ve daha da anlaşılır hale 

gelmektedir.  

 

Niçin Çocuklar Çizgi Romanı Severler? 
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Televizyon, telefon, bilgisayar ve internet gibi kitle iletişim araçlarının çok yaygın 

kullanıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu iletişim araçlarıyla erken yaşta tanışan çocukların maruz 

kaldıkları problemler her kesimi yakından ilgilendirmektedir. Bu yüzden çocuğun eğitimi 

günümüzde önemli bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Yukarıda saydığımız iletişim 

araçlarından çocukları uzak tutabilmenin zorluğunu her aile yaşamaktır. Ancak resimli hikâye 

kitapları ve çizgi romanlar sayesinde bu sorunu azaltabilmek mümkündür. Bununla birlikte 

çocuğun dikkatini kitaba yöneltmek elbette pek kolay olmayacaktır. Çocuğun erken yaşlarda 

kitapla tanışması gelecekteki eğitim hayatını olumlu etkileyeceği için bu sürecin kesinlikle 

aileler tarafından ihmal edilmemesi gerekir. Bu bağlamda çocuğa küçük yaşlarda resimli 

hikâyeler okumak onunla resimler hakkında konuşmak sadece okumayı sevdirmeyecek aynı 

zamanda onun kavrama ve öğrenme yeteneğini de geliştirecektir. Çocuklar resimli kitapları çok 

sevdiğinden doğal olarak seçimini yine bunlardan yana kullanacaktır. Bu aşamada onları faydalı 

ve eğlenceli kitaplardan olan çizgi romana yönlendirmek faydalı olabilir. “Roman okumak 

sadece metni okumak fakat çizgi roman okumak hem metni hem de resimleri okumak” 

(Gregoire:2012,40) olduğu için çocuklara kitap sevgisi aşılamada çizgi romanı bir araç gibi 

düşünebiliriz.   

 

Çizgi roman sözcüklerle resimlerin birleştiği hayatın bir kesitini konu alan adeta canlı 

bir tablo gibidir. Çocuklar hayatta görmek ya da yaşamak istediği şeyleri bir bakıma bu kareler 

içerisindeki tabloda bulduğu için kahramanla ve ya karakterlerle özdeşleşerek yeni bir evrene 

taşınır. Bu yüzden çizgi roman resimleri sayesinde çocuklara hem faydalı hem de eğlenceli 

gelebilecek sempatik bir edebi türdür. Resim ve metnin birlikteliği diğer resimsiz kitaplara 

nazaran daha hızlı ve anlama ve kavrama yeteneği kazandırır. Zira resimleme doğal olarak 

çocuklara konu hakkında analiz yapma, eleştirme ve hipotez yürütme önemli eğitsel beceriler 

kazandıracaktır. Bununla birlikte çizgi romanın konusundan yola çıkarak kendi çizgi roman 

senaryosunu da oluşturabilecektir. Sanatsal ve edebi özelliğiyle çizgi romanın hedef kitlesi 

aslında sadece çocuklarla sınırlı değildir. Ülkemizde pek az olmasına rağmen Avrupa’da, 

Amerika’da ve Japonya’da yetişkin çizgi roman okur kitlesi bir hayli fazladır. Hatta Japon 

Manga serilerinde yetişkinlere hitap eden “Seinen” adıyla ifade edilen konuları daha ağır olan 

çizgi romanlar bir hayli yaygındır. Bu haliyle “çizgi roman sadece bir ifade ve kültür aktarım 

aracı değil aynı zamanda sanat ve ideolojisiyle” (Baron-Carvais:1985,121) de ön plana çıkan bir 

edebi türdür.  

 

  Çizgi Romanların Yabancı Dil Öğretimine Katkısı 

 

Çizgi romanlar Sosyal Bilimlerden Fen Bilimlerine kadar birçok alanda çocukların 

eğitiminde kullanılmaktadır. Sosyal Bilimlerde özellikle de yabancı dil öğretiminde çizgi 

romanlar hem ekonomik hem de kolay ulaşılabilen materyallerden olduğu için öğretmenlerin ve 

öğrencilerin işlerini kolaylaştırmaktadır. Çizgi bantlardaki diyalog ve görsellerin birbirini 

tamamlayıcı bir unsur olarak kullanımı konuşma metnini kolay okumaya ve anlamaya yardım 

eder. Bunun yanı sıra baloncuklardaki kısa cümleler öğrencilerin anlatım becerilerini 

geliştirmeye katkı sağlayabilir. Metin içerisindeki ifadelerin görsellerle desteklenmesi kavrama 

ve anlamayı kolaylaştıracağı için öğrenci aktif bir öğrenme ortamına daha kolay geçebilir. 

Amerikalı araştırmacı S.J. Samuels, öykülerde resimlemenin çocuklar üzerindeki etkisini 

araştırdığında, çocukların resmi olan kitapları kesinlikle tercih ettikleri sonucuna varmıştır. 

Özellikle okumaları gelişmemiş olanların, resimsiz öykülere tepkileri, “okumayla, okuma 

tercihinde resmin önemi arasındaki ilişkiyi” açık bir biçimde göstermektedir (Aktaran, 

Tuncer:1993,64-65). Yapılan bir başka araştırmada ise bazı öğretmenler resimlerin bilinmeyen 

sözcüklerin anlaşılmasında yardımcı olduğunu söylemekte, pek çok öğretmen de, çizgi roman 

okumanın, genel okumayı teşvik ettiğini belirtmektedir.  
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 Okuma esnasında kelime hazinesinin gelişmesine görsellerin de katkısı olacağı için 

öğrenci sıkıcı okumadan nitelikli bir okumaya geçecektir. Özellikle soyut ifadelerin 

anlaşılmasında çizgi resimler öğrenciye büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Temel seviyede 

öğrenilen yeni kavramlar ve ifadeler metindeki kahramanlar aracılığıyla olacağı için öğrenci 

farklı becerileri de buradan yola çıkarak harekete geçirebilir. Yazı dilinde pek yer almayan fakat 

günlük konuşma dilinde kullanılan ifadeler, jestler, mimikler, semboller çizgi romanda 

görselliklerle birlikte verildiği için daha kolay anlaşılacaktır. 

Öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesinde örnek metinden yola çıkarak bir benzeri 

oluşturulmaya çalışılabilir. Çizgi romanda geçen birbirinden farklı ilginç olaylar, duygu ve 

düşünceler sadece öğrencilerin hayal gücünü geliştirmez aynı zamanda onlara farklı bakış açıları 

da kazandırır. Kendi hikâyelerini kurgulayabilme yeteneği kazanarak yeni senaryolar 

yazabilirler. Basit kısa diyaloglarla başlanan yazma çalışmaları, daha sonraki süreçlerde yerini 

metin yazmalarına da bırakacağı için başlangıç düzeyine büyük özen göstermek gerekir. 

Oluşturulan bu basit diyaloglar konuşma ve dinleme becerilerine de olumlu katkı sağlayabilir. 

Görsellerle beslenen bu diyaloglar, drama etkinliği ve sesli okumalarla hem eğlenceli hem de 

öğretici olabilir. Doğrudan anlatım, dolaylı anlatım, emir cümlesi gibi yapıları da çizgi roman 

sayesinde öğrenci kolaylıkla kavrayarak kullanabilir. Dolayısıyla bu tür aktiviteler öğrencilerin 

telaffuzlarının gelişmesine de büyük katkı sağlar. Unutmamak gerekir ki “yabancı dil bir bilgi 

işinden ziyade bir beceri işidir. Beceri ise ancak yenileme ile edinilir; unutmamak için de sık sık 

kullanılması gerekir”(Başkan:1988,453). 

 

Yabancı dil sınıflarında bu tür çalışmalar bireysel olduğu gibi grup halinde de yapılarak 

hem eğlenceli hem de daha cazip hale getirilebilir. Kültürel açıdan da ele alınan konudaki 

değerler tartışılarak farklılıklar ve benzerlikler daha iyi kavranabilir.   

 

Mösyö Seguin’in Keçisi 

 

İnsanların hayvanlarla olan birlikte yaşama ve onlardan faydalanma kültürü çok eskilere 

dayanır. Edebi ürünlere de yansıyan bu birliktelik destanlarla, masallarla başlayıp günümüz 

edebi ürünlerine kadar devam etmiştir. “İnsanlar kültürel olarak geliştikçe doğadan da 

uzaklaştılar ve kendilerine de yabancılaştılar. Bu durumu gidermek için hayvanları yanlarında 

taşımayla yetinmeyip onları kurmaca dünyasına yansıttılar. Yazında hayvanlar, insani 

zayıflıkların, toplumsal yanılgıların öğretici uyarıcı ve eleştirel bir tutumla aktarılması için öz 

olarak kullanıldı”( Kargı: 2017, 218). Mösyö Seguin’in Keçisi adlı öykü Blanquette adlı keçi de 

yazarın birbirinden bağımsız hikâyelerini anlattığı Değirmenimden Mektuplar adlı eserinde 

eğitici ve öğretici şekilde konumlandırılmıştır. Sınırsız özgürlüğün bir bedelinin olacağına 

gönderme yaptığı Mösyö Seguin’nin Keçisi’nin kikayesi kısaca şöyle:  

 

Kendi halinde bir çitçi olan Mösyö Seguin’in keçilerden yana hiç şansı yoktur. Bütün 

keçileri ipini koparıp özgür yaşamak istedikleri karşı dağa kaçar, orada da kurtlara yem olurlardı. 

Bu şekilde Mösyö Seguin’in altı keçisi kayboldu. O ümidini kaybetmeyip kaçmayacağını 

umduğu yedincisini aldı ve ona Blanquette adını verdi. Blanquette bir müddet uysal uysal 

yaşadıysa da diğerleri gibi karşı dağların güzelliğine ve cazibesine dayanamadı aklı karıştı. Bir 

gün dağlara bakarak kurduğu hayallerini sahibine söyledi: “Ben burada bu boynumdaki ipten 

sıkıldım. Karşıki dağlar ne kadar güzel. Bırakın şu dağlara çıkayım” dedi. Mösyö Seguin onu 

ikna etmek için dağlardaki tehlikelerden vahşi hayvanlardan bahsetti. Ancak, ikna olmayınca, 

onu ahıra kapatmak zorunda kaldı. Özgür olmak, dağlarda daha güzel otlar yemek isteyen keçi 

ahırın penceresinden kaçıp gitti. Mösyö Seguin’in keçisi ne kadar mutlu artık, ne boynunu acıtan 

ip, ne de özgürlüğünü engelleyen kazık vardı şimdi. Keyfinin istediği gibi otlamasına, sıçraması-

na güzel otlar yemesine hiçbir engel kalmamıştı. Ancak, akşam olunca hem beyaz keçinin hem 

de işin rengi değişti. Etrafa yayılan kurt ulumaları, akşamın korkutucu kasveti aklını başına 
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getirdiyse de artık nafile. Ağaçların arasından çıkan bir kurt büyük bir iştahla ona bakıyordu. 

Bütün gece devam eden kurt ve keçi kavgası sabaha dek sürdü. Ne yazık ki daha fazla 

direnemeyen o güzelim beyaz keçi alkanlar içinde boylu boyunca yere serildi ve kurt onu yedi 

(Daudet (Çev: Siyavuşgil): 2011,15-21). 

 

Yukarıda anlattığımız hikâyeyi yeniden çizgi roman formatında inceleyelim: Ses 

yansımalarının ve görsel dilin çok kullanıldığı çizgi romanlarda sinema ve video çekimlerinde 

kullanılan 4 çekim planı sıklıkla kullanılır: Bunlar genel plan, Amerikan planı, yakın plan ve 

büyük plandır (Boutin:2011,36-37). Öyküdeki birinci karede genel çekim planından 

yararlanılmış ve Mösyö Seguin’in çiftliği tanıtılmaya çalışılmıştır. Öykü kahramanı önde 

oturmuş çiftliğin konumu diğer nesneler detaylandırılmıştır. Amerikan planı çekiminde 

Blanquette, Mösyö Seguin ve Kurt’un dizden yukarı kısımları çizilerek tutum ve davranışların 

okunabilmesi sağlanmıştır. Yakın planın kullanımıyla çizgi romanlarda çok rastlanılan jest ve 

mimiklere dikkat çekilmiştir. Bu planla Blanquette’in dağdaki farklı konumları gösterilmiştir. 

Büyük plan ise görüntünün daha da yakın olduğu andır. Öyküde Blanquette’in aklına gelen 

çiftlikten kaçma, özgür olma planı baş kısmının yakınlaştırılmasıyla vurgulanmaya çalışılmıştır.   

 
 

 

Çalışma Sayfası 1. 

Konu: Mösyö Seguin’in keçisi çiftlikte 

Amaç: Okuma, Anlama, Yazma ve Konuşma becerilerinin geliştirilmesi  

Uygulama seviyesi:  A2 
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Bu tür uygulamalarda gurup çalışması ön plana çıkarılmalıdır. Bu çalışma esnasında 

öğretmen öğrencilere önceden hazırladığı kısa öykü içeren resmi vererek kare ve baloncukları 

doldurmasını ister. Konuyla ilgili bazı yeni kelimeleri veya kavramları tahtaya yazarak başlangıç 

noktasını belirleyebilir. Öğrencilerin çalışmalarını kontrol ederken Mösyö Seguin’in çiftliğiyle 

ilgili bazı ipuçları vererek onların motivasyonunu artırabilir. Daha sonra gruplar yazdıklarını 

okuyarak ortaya çıkan örnekler üzerinde basit soru ve cevaplarla tartışabilirler. Ayrıca öğretmen 

asıl çizgi roman örneğinin bir kısmını vererek konuyu tekrar öğrencilerden pekiştirmesini 

isteyebilir. Daha sonra orijinal metni dağıtarak öğrencilerin kendi metinleriyle karşılaştırma 

yapmasını sağlar. İlk verilen çalışma sayfasında öykü henüz bitmediğinden öğrencilerden 

devamını getirmeleri istenir. Sonuç bu gibi çalışmalarda herkese göre farklı olabileceği için 

öğretmen sonuç özerinde öğrencilere daha fazla konuşma imkân sağlayacak ortam oluşturabilir. 

 

Öğretmen yukarda yapılan çalışmaya resimli panellerin sırasını karıştırıp öğrencilerden 

bunları dizmelerini istemesiyle de başlayabilir. Daha sonra öğrencilerden dizdikleri resimlerin 

karelerini ve baloncuklarını doldurmaları istenir. Her öğrenci bu şekilde hikâyeyi resimlerden 

yola çıkarak hafızasında canlandırarak sıraya koymaya çalışır. Resimleme çalışmasıyla 

öğrencinin anlama, kavrama ve yazma becerisi gelişmesine katkı sağlanmış olur.   

 

Konuşma becerisinin gelişmesine yönelik bir başka aktivitede resim okuma ve 

yorumlama çalışmalarıdır. Her bir karedeki resimle ilgili öğrencilere sorular sorarak konuşma 

ortamı sağlanabilir. Birinci resimde Mösyö Seguin ne yapıyor? Çiftlikte neler görüyorsunuz? 

Blanquette niçin dağa kaçıyor? Mösyö Seguin hakkında ne düşünüyorsunuz? gibi sorularla 

öğrencilerin resim hakkındaki farklı düşünceleri ortaya çıkarılır. Karşılıklı soru ve cevaplar 

tahtaya yazılarak dolayısıyla yazma becerisi de geliştirilmiş olur. Metinden veya resimlerden 

yola çıkarak öğrencilere Doğru/ Yanlış veya karışık cümle oyunları yaptırılabilir.    
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Çalışma Sayfası 2. 

Konu: Mösyö Seguin’in keçisi dağda 

Amaç: Okuma, Anlama, Yazma ve Konuşma becerilerinin geliştirilmesi  

Uygulama seviyesi:  A2 

Öğrenciler birinci sayfada yeterince konuyla ilgili alıştırmalar yaptığı için hikâyenin 

devamı onlar için daha eğlenceli olacaktır. Öğretmen ikinci uygulamada öğrencilere resimleri 

ayrı ayrı kesip karıştırarak onları sıraya koymalarını isteyebilir. Uygulama esnasında konu 

içerisinde geçen kelime ve kavramlar tahtaya yazılabilir. Özgürlük, orman, dağ ve bazı vahşi 

hayvan isimleri üzerinde durulabilir. Bu şekilde öykünün dışına pek çıkılmamış olur. Her resim 

üzerinden öğrencilerle soru cevap çalışmaları yapabilir. Resimdeki dağ ve hayvanlar hakkında 
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değerlendirmeler yapılabilir. Daha sonra her bir öğrenci resimdeki kare ve baloncukları öykünün 

durumuna göre doldurarak yaptığı çalışmayı arkadaşıyla paylaşabilir. Farklı bakış açıları 

geliştiren öğrenciler bu şekilde çalışmayı daha anlamlı kılarlar. Öğretmen, öğrencileri gruplara 

ayırarak grup çalışması da yaptırabilir. Hikâyenin sonunun gruplarca nasıl yazıldığı tahtada 

paylaşılabilir. Daha sonra orijinal metin dağıtılarak öğrencilere ikisi arasında karşılaştırma 

yapma imkânı sağlanır. Farklı düşünceler geliştirilerek hikâyenin sonu mutlu sonla da 

bitirilebilir. Kurt’un elinden kaçan Blanquette çiftliğine geri dönerek bundan sonraki hayatına 

yeni bir sayfa açabilir. 

 

Ayrıca öğrencilerin bildikleri benzer hikâyeler varsa bunlar üzerinde de durularak pratik 

yapma imkânı sağlanabilir. Bununla birlikte çizgi romanlar öğrencilere gramer kurallarını 

pekiştirmede de iyi bir yardımcıdır. Ders ortamında öğrenilen kurallar çizgi roman kahramanları 

aracılığıyla hem görsel hem de sözel olarak tekrarlanır. Öğrenciler dilsel açıdan sahip oldukları 

sözcük dağarcığını geliştirme ve alıştırma imkânı yakalar. Öğretmen öğrencilerden diyalogda 

geçen emir kiplerini, fiilleri, sıfatları ve zarfları bulmasını isteyebilir. Öğrenciler karakterlerin ve 

kahramanların sözlerini taklit ederek ve ezberleyerek cümle kurma yeteneklerini de 

geliştirebilirler. Aynı şekilde çizgi romanlarda sıkça rastlanılan jest, mimik, gibi sözel olmayan 

dilsel davranışları yorumlayıp analiz edebilirler. Zira bu unsurlar hikâyede sözel olarak 

açıklanamayan görsel ifadeler olmasının yanısıra öğrencinin de dikkatini çekmesi açısından 

önemlidir. Yukarıda saydığımız çalışmalar elbette öğrencilerin dil seviyelerine göre yapıldığı 

takdirde olumlu sonuçlar alınacaktır.    

 

SONUÇ 

 

Resim ile metinin uyumlu birlikteliğiyle çizgi roman çocukların okuması, dil gelişimi ve 

hayal gücünün zenginleşmesi için özgün bir materyaldir. Çocukların çizgi romanları 

sevmelerindeki en önemli neden resimlerin onları aksyon içerisine çekmesidir. Çizgi romanlarda 

resimler çoğu kez metnin önüne geçer. Uzun tasvirler yerine kısa ifadeler ve günlük konuşma 

dili vardır. Öğrenciler çizgi roman okurken hem eğlenir hem de öğrenir. Çizgi roman okunması 

ve bulunması kolay ekonomik kitap olduğu için yabancı dil sınıflarında da rahat bir şekilde 

kullanılabilir. Resimlerin etkili ifade gücü, diyaloglar ve dilin kolay olması sayesinde yabancı dil 

öğreniminde faydalı bir materyal olarak öğretmen ve öğrenci tarafından rahatlıkla kullanılabilir. 

Çizgi roman sayesinde öğrenciler sadece okuma ve yazma yeteneğini geliştirmez aynı zamanda 

konuşma ve pratik yapama imkânını da yakalayabilir. Çizgi roman tiyatro gibi konuşma dilinin 

resimli bir sunumudur. Yabancı dil öğrenirken sınıfta yapılan dersler ve uygulamaların dışında 

çizgi roman ve resimli hikaye kitapları gibi farklı kaynaklara da başvurmak gerekir. Çizgi 

Roman öğrencinin sadece okuma, öğrenme konuşma sürecini hızlandırmaz aynı zamanda ona 

farklı bakış açıları ve farklı kültürel kazanımlarda sağlar.   
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