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ÖZ 

Yabancı Dil öğreniminde kullanılan klasik ders materyallerin geniş kapsamlı olarak 

kullanılması amaçsal kullanımlarını zorlaştırmış ve öğrenimde güçlüklere neden olmuştur. 

Özellikle öğrencilerin metinlere karşı dilsel ve kültürel nedenlerden dolayı mesafeli yaklaşımları,  

alanda paradigma değişimine yol açmıştır. Öğrencinin metin karşısında kendisini bir öğrenciden 

öte bir okur olarak hissetmesine dayanan bu yönelim Alımlama estetiği bağlamında ‘anlamın 

okur tarafından oluşturulmasını kolaylaştırır.  Buna göre okumanın temelini oluşturan 

‘anlam’,okur tarafından  okuma sürecinde okurun ön bilgilerinin etkisiyle  (Şema) üretilir.  

Yazınsal metinler doğrudan günlük dili öğretmezler ancak günlük yaşam dilinin  daha iyi 

kavranmasına yardımcı  olurlar  Tam bu noktada  eyleme uygun yazı ve resim tümlüğünü içeren 

çizgi romanlar okur odaklı yönelim etkisiyle dil öğreniminde eksik giderici bir rol üstlenirler.  

İnsanların %65’inin görüp anlamaya dayalı görsel algıları daha etkendir. Nitekim çizgi 

romanlarda okur ilk olarak resme bakarak görsel okuma yapar, oluşan beklenti ufkunun ışığında 

yazılı bilgiyi  eylemi yansıtan  çizimle örtüştürür ve anlam üretir. Gerektiğinde okur eylem 

zincirinde eksik bırakılan boş alanları metinle diyaloga girerek kendi imgelem dünyasında 

tamamlar ve duruma uygun söylemler oluşturur. Bu durum öğrenilenlerin içselleştirilmesini 

arttırır. 

Anahtar Kelimeler: Alımlama Estetiği, Çizgi Roman, Resim. Görsellik, Yazı 

 

DREIWING IN LANGUAGE LEARNING- COMIC SCRIPTS IN THE 

CONTEXT OF WRITING 

ABSTRACT 
Intensive usage of traditional classroom materials in foreign language teaching has 

caused problems and hardships in learning. Especially, the students’ approaching the texts 

reluctantly due to languistic and cultura reasons has caused aparadigm in this field. This trend 

depending on the student’s feeling himself/herself as a reader rather than a student, in the context 

of perception aesthetic makes it simpler fort he learner to understand the meaning byn the 

reader.Acording to this, ’meaning’ which is the essence of rending, a ‘scheme’ is produced under  

the  influence of preknowledge of the reader during the reading process. Literary Works dont 

teach the Daily Language directly; however, they help the renders to grasp the Daily speeach 

better. It is just in this point, that comic scrips which include all the ations and activities of 

areading text or novel or story book play an ipottant role in the foreign language learning under 

the tendency of reader-centered approach. The visual perception of % 65 of human beings is 

mach more functional. The reader, at ferst sight, just looks at the Picture  and tries to understand 

what is meant by it, and thus, by just coinciding the written form with the drawing,he/she 

produces a meaning. Wenn needed,  in the series of actions/aktivties the reader completes the 

blank spaces thraugh his/her own understanding and perception. This condition increases the 

comprehension process of the learned actions. 

Key words: Perception Aesthetic,comic  Novels, Drawing,visualism, Written Text. 

 

GİRİŞ 

Öğrenenlerin dil gelişiminde daha çok dışa dönük olmaları nedeniyle duyduklarını 

somutlamak için ‘görmek’ önemli yer tutar. Nitekim duyulanların % 20 si görülenlerin 
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ise %30 belleklerde kalıcı izler oluşturur. Ayrıca birden fazla duyu organlarıyla 

algılananların daha kalıcı anlamlı bilgi haline dönüştürülmesi ve kazanımların iletişim 

sürecine katılması özellikle görsel okuryazarlığı gerekli kılar. (Bamford, 2007). Bu 

temel vargı ışığında, okuma alışkanlığı yaratmak ve okuma anlamanın geliştirilmesinde 

bir seçenek olarak görselliği öne çıkaran çizgi romanların önemli rol oynayabileceği 

yargısı önem kazanır.  

Çizgi romanların eğitimde kullanılmasını kimi eğitimciler,  okumayı 

yavaşlatabileceği ve şiddet içermeleri nedeniyle okurun kişisel gelişimlerine katkı 

sağlamayacağı yargısıyla eleştirmektedirler. Bu düşünceye karşı farklı açılardan 

yaklaşan eğitimcilerde bulunmaktadır. Buradaki temel sorun, eğitimcinin mevcut ölçüt 

ve yaklaşımlar ışığında kime, hangi amaçlarla hangi yapıtı (materyali) seçmesi 

gerektiğine karar verme birikimine sahip olup olmadığı ile ilgilidir. 

Çizgi romanlar birbirinden farklı iki temel unsurun (metin-resim) kaynaşması ile oluşan 

bir aktarım biçimi, bir kurgu sanatıdır. Çizgi romanlar hem özgün bir metin olarak 

edebiyat ile yakın ilişki içindedir hem de grafik özellikleri dolayısıyla görsel okuma 

malzemesidir. Bu nedenle duyusal, bilişsel ve estetik yanları onların öğrenenler 

üzerindeki etkisini arttırır. Edebi metin cümleleri devamlı eylem içinde bulunmadıkları 

için zamansal ve anlamsal devamlılık içermediği görülür. Oysa çizgi romanlarda zaman 

akışı cümlelerin başladığı ve bittiği yerde değil panellerdeki çizimlerde oluşur. 

Bu ayrıcalık olay örgüsünü şimdi ve buraya taşır, okuru yaşantı paydaşına 

dönüştürerek anlamın içselleştirmesini kolaylaştırır.. 

Bu çalışmada yukarıdaki temel anlayış içerisinde çizgi roman türünün yabancı dil 

öğretiminde iletişime dönük becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesine 

nedenleriyle birlikte ne gibi katkılar sağlayabileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yabancı Dil öğreniminde kullanılan klasik ders materyallerin asıl işlevlerinin yansıra 

geniş kapsamlı olarak kullanılması amaçsal kullanımlarını zorlaştırmakta ve öğrenimde 

güçlüklere yol açmaktadır. Bu nedenle öğretimin temel ve işlevsel hedeflerine uygun 

olarak eğitsel unsurları zenginleştirme gereği ortaya çıkmıştır. Son dönemlerde yabancı 

dil öğretiminde dil problematiği ile ilgili çeşitli yeni yaklaşımlar ortaya konmasına 

rağmen özellikle öğrenenlerin metinlere yaklaşımı çoğunlukla metin seçimleri ya da 

onların hazır bulunuşluk düzeyleri nedeniyle sorunlu olmuştur. Nitekim öğrenciler 

metinlere karşı dilsel ve kültürel nedenlerden dolayı metinlere karşı mesafeli 

yaklaşmışları paradigma değişimini öne çıkarmıştır. Bu yönelim öğrencinin metin 

karşısında kendisini bir öğrenciden öte bir okur olarak hissetmesine dayanır. Okur 

rolünü üstlenen öğrenen,  Alımlama estetiği bağlamında metine dayalı anlama işlevini 

okuma sürecinde kendi ön bilgilerinin etkisiyle  (Şema) yerine getirir. (Sayın,1989:14). 

Bir diğer söylemlek okur olarak öğrenenin önünde metinle bir köprü kurulur ve buradan 

anlam üretir.  

Yazınsal metinler doğrudan günlük dili öğretmezler ancak günlük yaşam dilinin 

daha iyi kavranmasına yardımcı olurlar.  Ancak görselliğin sunduğu çoklu algı nedeniyle 

öğrenenlerin resimli romanlarla daha dar anlamda çizgi romanlarla, günlük iletişime 

dayalı olumlu bağ kurmaları bu materyallerin öğretiminde  araç olarak kullanılmasının 

temelini oluşturur. (Bamford. 2007.62)  

Tam bu noktada eyleme uygun yazı ve resim tümlüğünü içeren çizgi romanlar 

okur odaklı yönelim etkisiyle dil öğreniminde eksik giderici bir rol üstlenirler. Zira 

yaratıcı düşüncenin oluşumunda görsel deneyimlerin katkısı düşünüldüğünde, 

öğrenenler için bilgi edinmenin ilk basamaklarında görmenin yarattığı algının önemi 
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ortaya çıkar. Bir anlamda görmek bilgiyi doğrudan kaynağından öğrenmektir. İnsanların 

%65’inin görüp anlamaya dayalı görsel algılarının daha etkin olması nedeniyle çizgi 

romanlarda okur ilk olarak resme bakarak görsel okuma yapar, oluşan beklenti ufkunun 

ışığında yazılı bilgiyi eylemi yansıtan panellerdeki çizimle örtüştürür ve anlam üretir.  

Yapıtın tipografik özellikleri anlan açımlamasına yardımcı olur. Gerektiğinde okur 

eylem zincirinde eksik bırakılan boş alanları metinle diyaloga girerek kendi imgelem 

dünyasında tamamlar ve duruma uygun söylemler oluşturur. Bir diğer söylemle her okur 

resim–yazı ilişkisini ve ardışık resimlemedeki eksik bölümleri tamlama kuralı etkisiyle 

kendi şeması ışığında geliştirerek özgün bir metin üretir.  

Görünen nesneler anlamlarını birlikte getirse de çizgi romanlar hem epik 

anlatıların hem de görsel sunuların anlamsal tümlüğünü içeren metinlerden oluşur.  Bir 

diğer söylemle anlam resimdeki anlatıda değil çizginin içindedir. Okur tarafından 

yordanarak alımlanmasında Gestalt yaklaşımının algı yasalarının izleri de görülür. 

Nitekim bu doğrultuda çizgi roman okuru öncelikle görsel unsurlara yönelir, karmaşık 

olmayan ardışık görselleri benzerlikler yardımıyla önce tanımlar, adlandırır ve 

gruplandırır. Öykü eylem zincirinde yansıtılan görsellerden hareketle eksik davranışların 

devamını neden sonuç ilişkisi içinde arar, bilişsel bir tutumla tamamlar. Önceki ve 

sonraki davranış durumlarını sürekli akılda tuttuğu için diyalogların anlamını daha kolay 

çözer. Okurun, öykü konseptine dayalı sıralı resimleri, yazı bilgileriyle örtüştürme uğraşı 

Pragnanz yasasının etkisiyle gerçekleşir. 

Çizgi romanlardaki tipler üst değerler adına gülerler, ağlarlar, korkarlar ve cesaret 

gösterirler.  Öyküleri takip eden okur kahramanla empati kurar. Ben buyum, bende böyle 

düşünüyorum der. Aslında anlatılan insanlıktır. Okurun içinde olan insanlıktır. İnsan 

davranışlarının tüm psikolojik özelliklerini sergilerler. Kahramanların davranışları ve ve 

içinde bulundukları insanlık durumlarının olumlanması okuru ruhsal arınmaya götürür. 

Kurulan bu duygusal bağ öğrenmenin içselleştirilmesine kolaylaştırıcı etki yapar. 

Öte yandan çizgi romanlar noktanın ötesinde az çizgiyle çok şey anlatan sanatsal 

resimlerdir ve evrensel dile sahiptirler. Lejandlar ekseri çok kısadır ve metinle tam bir 

bütünlük teşkil eder. Yapıtlarda belirli uzam ve zaman içinde bazen grotesk bazen de 

uyumsuzun doğurduğu etki onların estetik alımlanmasını güçlendirir.   

 

Çizgi romanlar ve resim metin etkileşimi 

 

Kurmaca Metin okuru hayal eder, olmakta olanı zihinde yaşar, film seyircisi ise 

görür ve somut yaşar. Benzer şekilde Çizgi roman okuru da resim panelleri yardımıyla 

soyut olanı somutlar. Bu dönüşüm dil öğretiminin temel ilkelerine de uygunluk gösterir. 

Öğrenme arzusu, birden fazla duyu organının işe koşulması, soyuttan somuta dönüşüm, 

bilinenden hareketle bilinmeyenin kavranması ve öğrenmeye hazır oluş sayesinde, 

öğrenen öğrenme sorumluluğunu kendiliğinden yerine getirir. Çizgi romanların 

alımlanmasıyla ilgili yukarıda anılan yaklaşımlar dikkate alındığında. Onların ifade 

işlevleri, sunum işlevleri ve çağrışım işlevleri bulunduğu görülür. Resim metin 

ilişkisinde eylem zincirinin yönlendirilmesi bağlamında başat unsur resimdir. Kısmen 

eksikte olsa resimler, metnin anlaşılmasına kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. 

Konuşmalarda paydaşların içerisinde oldukları psikolojik durumlar ve beden dili 

sözlere anlam katar.  Nitekim çizgi romanlarda renkler hem sembolik olarak hem de 

kişilerin içerisinde olduğu psikolojik durumların göstergesi olarak okura söylemlerin 

anlaşılmasında kolaylık sağlar. Örneğin kırmızı yüz ökeyi, sarı yüz ise korkuyu 
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imlediğinden okur resme ilintilenmiş yazıyı da bu duruma uygun bir sözcük beklentisi 

içerisinde tanımlar. Benzer şekildeki resimlenmiş karakterlerin örneğin yumruklarını 

sıkması, gülümsemesi veya sevinçten zıplaması gibi jest, mimik ve vücut hareketleri 

ilintili yazıların anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Çizgi romanlarda dil günlük yaşamda 

kullanılan kısa basit hatta eksik cümleler içerir. Metinde eksik ya da yarım olarak ifade 

edilen cümleler, öğrencilerin beklenti ufukları bağlamında anlamlandırılarak 

tamamlanır.   Öğrenenlerin bu üretimi sağlamasına resimler en önemli desteği sağlar. 

Ayrıca çizgi romanlarda sözsüz evrensel resimli ifadelerde olabilir. Her dilde kalp şekli 

sevgiyi öte yandan yıldız şiddet, kurukafa ise argo sözcükleri sembolize eder.  

Öyküdeki durum ve hareketleri yansıtan resimleri bütünleyen yazılar, duruma bir 

yorum getirir. Düşünce açıklarlar ve gürültü ve kimi sesleri yansıtırlar. Yazılar, dilin 

yapısal, anlamsal ve sözlüksel alanda hatırlatma ve sorgulama olanağı yaratır. Değişik 

yazı şekilleri sözcüklerin anlamının kavranmasını kolaylaştırır. Örneğin büyük harfler 

metin düşüncesinin önemini vurgular. Öte yandan kesik kesik kelimeler ağlamayı ya da 

üzüntülü bir durumu yansıtan sözcüklerdir.  

Metinlerdeki yazıların biçim bilimsel ve söz dizimsel alandaki yapıları söylemlerin 

anlaşılmasına yardımcı olabilir. Örneğin eliptik ifadeler, tekrarlar, eksik cümleler ve 

aralar görüntü yardımıyla tamlanır ve anlaşılır. Bu etkileşim sırasında okur aktif hale 

gelir ve anlam üretir.  

Çizgilerin bir araya gelmesi bir uyum, ritim ve devinim oluşturur. Yapıtta hareketi 

kazandıran da budur. Çizginin biçime dönüşmesi psikolojik anlamların oluşmasına 

yardımcı olur. Örneğin düz çizgiler izleyene durağanlık ve sadelik verirken, dikey 

çizgiler canlılık, helezonik çizgiler ise dinamizm yaratır. Ayrıca yazıyla aktarılan yansı 

sesleri Örneğin, Küt, Pat, çat gibi, metnin arka dokusunda yer alırken okura kurgudaki 

hareketliliği yansıtır. Ancak her plastik sanat yapıtında olduğu gibi ritim, izleyicisinin 

duygu ve bilgisiyle uyumludur. 

Çizgi roman okumak, görselliğin katkılarıyla bir ‘öyleymiş gibi ‘ oyunu oynamak 

gibidir. Yapıtlarda öykü her ne kadar gerçekle benzeşlik içerisinde yansıtılsa da, resimler 

inandırma aracı olarak işlev görürler. Öğrenen canlandırmalarla gerçekmiş gibi aktarılan 

yaşam örüntülerine tanıklık eder. Görmek inanmayı sağlar ve anlamla ilgili tereddütleri 

ortadan kaldırır, güçlendirir.  

Yazınsal metinler hedeflenen ereğe göre de anlamlandırılabilir. Bu nedenle ‘çok 

anlamlı’ olarak nitelenirler. Ancak çizgi romanlarda paneller yardımıyla bir deneyim 

dünyası ortaya konur ve sözcüğün kullanıldığı yer gösterilerek gerekli olan ‘ anlam’ 

sunulur.   

 

Çizgi roman çeşitliliği  

 

Öğrenenlere dünyayı anlatarak ve göstererek daha anlaşılır kılmak için sanat ve 

yazın yan yana eğitime destek vermişlerdir. Tarihsel süremde resimli kitapların 

iletişimsel yapısı 17.y.y. pedagojisinin ilgi alanına girmiştir. Daha 1658 yılında 

Comenius Latince öğretimine katkı sağlamak amacıyla ilk resimli kitabı hazırlamıştır. 

(Akt.Rosenfeld 1964). Takip eden tarihsel süremlerde bu yönelim devam etmiştir. 

Özellikle 1960’lı yıllarda dünyada okuma algısı görsel algıya yönelmesiyle, dünyanın 

metin ve resim olarak okunması gereğini doğurmuştur. Çizgi romanların diyalog içeren 

yapısı ve resim yazı ile (senkrone) uyumlu olması nedeniyle dilin geliştirilmesine uygun 

materyaller arasında görülmüştür. (Jungst.20002:1) Nitekim resimler, şekiller ve 
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işaretler birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da ‘bileşik araç’ olarak 

kullanılmıştır.( Badstübner-Kızık. 2006) 

Dil öğreniminde çizgi romanların iki türü öne çıkar. Birinci grupta ‘Mick Maus’ 

gibi öyküsü olan kurgusal çizgi romanlar yer alırken, ikinci grupta, bir bilgi aktarmayı 

hedefleyen çizgi romanlar bulunur. Bu amaca yönelik birçok çizgi roman Japon, eğitim 

sistemi gibi kimi sistemlerde bilgi aktarmak için yoğunlukla kullanılmakta ve istendik 

hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. Resimli çizgi romanlar kahraman tiplerine 

ve eylem amaçlarına göre de çeşitlilik gösterirler. Örneğin hayvanlar aracılığıyla ironiyi 

imleyen Danald Duck gibi seri çizgi romanlar, Süperman, Tarzan gibi günlük yaşamda 

ümitsizliği ortadan kaldırmayı amaçlayan macera içerikli çizgi romanlar, Karaoğlan, 

Asterix gibi tarihsel verilerin yardımıyla kısmen öğreti ve mizah içeren eğitsel çizgi 

romanlar. Bunların hepsinin sonunda evrensel değerleri savunan iyiler kazanır, olumsuz 

davranış biçimlerini benimseyen temsilciler ise kaybeder. Olumlu davranışların altı 

çizilir.  

Tüketim toplumunu övücü, değerlerin erozyonuna yol açan davranışları içeren 

çizgi romanlar bu gruplandırmaların dışında tutulmuştur. 

 

Dil öğrenimi ve çizgi romanlar 

 

Çizgi romanlar, öğrenen (Okur) odaklı dil öğretim yöntemlerinin ışığında iletişime 

dönük üretimsel becerilerin geliştirilmesinde görsel işitsel materyal olarak önemli rol 

oynarlar. Öğretimden daha çok öğrenme ile ilgili bir sürecin transfer aşamasında yer 

alırlar. Bu düşünceyi destekleyen yaklaşımlardan bazıları Üretimsel Yorumbilim 

Yöntemi ve yapısalcı yaklaşımdır. Belirlenen amaçlara uygun olarak öğrenci, kendi ekin 

bilgilerinin yardımıyla çağrışımlar yaparak anlamlar üretir. Bunu yaparken, görsel 

okuma sayesinde bilineni somutlayarak kalıcı olmasını sağlar, bilinenden bilinmeye ne 

ulaşabilir,  çıkarımları üreterek metinle anlamlı diyaloga girer, yaşantı durumlarına göre 

hayal gücünü kullanarak üretimsel ve eylemsel etkinlikler geliştirebilir.  Yabancı dil 

dersinin bir önceki basamağında duyarak edindiği bilgileri görerek hatırlar ve onları 

yaşantı ürünü haline getirerek kalıcı hale dönüşmesini sağlar.  Elbette anlam çıkarmak 

bir bilişsel işlemdir, öte yandan çizgi romanların estetik özelliğinden dolayı sezgileri de 

öne çıkarır. Ayrıca çizgi romanda resim ve metin çağrışımsal bir mantık gerektirir 

Teknik olarak resimler yaşantı kesitlerini eylemleştirdiği için, o duruma uygun anlamları 

da beraberlerinde taşırlar. Bu nedenle yukarıda anılan yöntem ve yaklaşımın getirdiği 

üretim teknikleri olarak, çizgi romanlardaki maceraların isimleri üzerine sözlü veya 

yazılı olarak tartışmalar öğrenciye yaptırılabilir, paneller arasında eylemsel olarak var 

olan ancak resimlenmemiş alanlar tamamlanabilir, maceraların sonu hakkında 

çıkarsamalar yapılabilir. Kahramanların davranış şekilleri irdelenebilir, öykü yeniden 

resimlenebilir, paneller öykü zincirine göre sıralanabilir, eş deş öykü üretilebilir. Konuya 

okuma alışkanlığı edinme bağlamında bakıldığında ise çizgi romanlar yardımıyla görsel 

algının gelişmesi harf ve sözcüklerin daha kolay tanımlanmasına ve alımlanmasına katkı 

sağlar. Ayrıca öyküyü aktaran resimli paneller yatay ve soldan sağa doğru sıralı olması,  

okuma eyleminde kaygıyı da ortadan kaldırır. 

Çizgi romanların alımlanmasında pozitivizmin dayandığı davranışçı anlayıştan 

daha çok yapılandırmacı anlayış öne çıkar. Buna göre her öğrenen önceki bildiklerini 

yeni bilgilerle birleştirerek kendi anlamını inşa eder. Piaget'in zihinsel gelişim teorisine 

dayandırılarak ortaya atılan yapılandırıcı yaklaşıma göre bilginin tekrarlanarak 
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öğrenilmesinden daha çok, bilginin transferi ve yeniden yapılandırılması söz konusudur 

(Perkins, 1999:8) Nitekim Sözcüklerin, duruma uygun söylem çeşitlerinin kalıcı 

olmaları, onların eylem zinciri içerisinde görsel olarak resimle desteklenen bir öykü 

içerisinde öğrenilmesinden kaynaklanır.  Bir diğer söylemle, öyküsü olan söylemler daha 

kalıcı ve aktif olarak öğrenilir. Öğrencinin tanımlama, geliştirme ve aktarmaya dayalı 

üretim becerilerinin kazanılmasında temel unsur hedef dildeki muhtemel düşünce 

sistemini geliştirmektir. 

Çizgi romanlardaki görsel unsurlarım basit ve anlaşılır olması öğrenme güçlüğü 

çeken öğrencilerin okuma motivasyonlarını da arttırır.  Kısa öykülerle onların hareket ve 

macera isteklerini harekete geçirir. Teoride öğrendikleri dilin hiç olmazsa bir kısmını 

dışarıda nasıl kullanıldığını kavrarlar. 

 

Sonuç 

Çizgiyle anlatım evrensel bir dile sahiptir ve resimlerin alımlanmasında Gestaltçi 

yaklaşımın etkisi bulunur. Bunun yanı sıra resimlerin motivasyon, somutlama, tek 

düzeliği kaldırma ve kavramlaştırma gibi işlevleri vardır. Bir sanat yapıtı olarak çizgi 

romanlar tüm sanat yapıtlarında olduğu gibi özgür düşünebilme, sorgulama, kendi 

seçimlerini yapabilme ve üretme becerilerini geliştirme nedeniyle yabancı dil 

öğreniminde uygun materyal olarak görülür ve kabul edilir. Çizgi roman okuru önce 

resme bakar, bir hazır bulunuşluk durumu yaratır, daha sonra merakla resimle ilgili olan 

kısmı okuyarak anlamlandırır. Bu etkinlik öğrenen merkezli olması nedeniyle daha çok 

yapılandırmacı yaklaşım ve üretimsel yorumbilim yöntemine uygunluk gösterir. Bu 

yönelimler ışığında öğrenenlerden bilgiyi işlerken kendi şemaları dahilinde onları eski 

bilgilerle ilişkilendirmeleri, içselleştirerek transfer etmeleri beklenir. Bu bir anlamda dil 

yoluyla düşünmenin ve öğrenilenlerin yaşantı ürünü haline dönüştürülmesinin yolunu 

açar. Bütün bu işlemlerde Ausubel'in anlamlı öğrenme, Piaget’in bilişsel gelişim, J. ve 

Johnson' un sosyal etkileşim yaklaşımlarının örtükte olsa izleri görülür.  
 

KAYNAKÇA 

Bamford, A. (2007). Bildbereit. Die bedeutung visueller  ildung in:      Wenrich(yay.Hz) Denken und 

Lernen mit Bildern München.ss. 56-80  

Frey. S. (1999). Die Macht des Bildes. Der Einfluss der nonverbalen Kommunikation auf Kultur und    

Politik.Bern.Huber. 

Jüngst,H. E. (2002). Texortenrealisierung im Comic Format: Comics zum fremdsprachenlernen.in: 

Lebende Sprachen.Heft 1. 

Perkins, D. N. (1999). The Many Faces of Constructivism.Educational Leadership, 6-11 

Şara, S. (1989). Postmodernist Bir Yaklaşımla Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde  Yazının 

Yeri.İstanbul:Dilbilim 

Schulz, M. (2005). Ordnung der Bilder. Eine Einführung in die Bildwissenschsft, München 

Badstübner-Kızık, C. (2006).  Fremde Sprachen-Fremde Kunst? Bild und Musikunterricht im 

interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Das Fallbeispiel DafPpolen. 

 

58


