
ÖZET: Yabanc› dil ö¤rencisinin dilini ö¤rendi¤i ülkelere, insanlar›na, günlük yaflamlar›na iliflkin gerçekci imgeler oluflturabilmesi

yabanc› dil ders kitaplar›nda o dilin sosyo-kültürel, toplumsal yap›s›n› yans›tan görsel malzemelerin kullan›m›na ve niteli¤ine de

ba¤l›d›r. 

Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren ülkemiz okullar›nda okutulan yabanc› dil ders kitaplar›, Milli E¤itim Bakanl›¤›

taraf›ndan ya yurtd›fl›nda bas›lan ders kitaplar› aras›ndan seçilmifl ya da bu alanda uzman kiflilerden oluflturulan komisyonlara

yazd›r›lm›flt›r. Bu çal›flmada, birinci yabanc› dil olarak Almanca derslerinde okutulan ve komisyonlar›n yazd›¤› Almanca Ders Kitab›,
Wir lernen Deutsch, Texte und Situationen, Lern mit uns, Hallo, Kinder! adl› kitaplarda kullan›lan resim, foto¤raf vb. gibi görsel

malzemeler incelenecek ve geçmiflten günümüze Almanca ders kitaplar›nda görsellik ba¤lam›nda katedilen yolun saptanmas›n›n yan›

s›ra gelecek çal›flmalara yönelik öneriler sunulacakt›r. 

Anahtar Sözcükler: Yerel Almanca ders kitaplar›, geçmiflten günümüze, görsellik

ABSTRACT: It is essential that foreign language learners create realistic images of the people living in those countries with their
daily lives which can be done through the coursebooks that reflect the socio-cultural and societal background. In these coursebooks,
visual materials present such images.

Starting in the first years of the republic, foreign language coursebooks used in our schools have either been selected from

the foreign coursebooks published in abroad or written by committees composed of scholars experts on the field. In this study, visu-

al materials and aspects of German coursebooks Almanca Ders Kitab›, Wir lernen Deutsch, Texte und Situationen, Lern mit uns,
Hallo, Kinder! such as drawings, photographs are exploited. It is targeted that the development achieved in time in regards to the

visual aspects of German coursebooks will shed light to the field through suggestions steming from this study.

Key Words: Regional German Coursebooks, from Past to Present, visual aspects. 

1. G‹R‹fi

Bilimsel, teknolojik ve toplumsal alandaki yenilikler ö¤retim malzemelerinin gelifltirilmesinde de
etkili olmaktad›r. Yabanc› dil ders kitaplar›nda sadece yaz›l› malzemeler kullanmak yerine gerek alg›lamay›
kolaylaflt›ran gerekse ö¤renilen dilin sosyo-kültürel arka plan›n› yans›tan görsel malzemelerin kullan›m›na
giderek daha çok önem verilmektedir. Bu çal›flmada, Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren Milli E¤itim
Bakanl›¤›n›n görevlendirdi¤i komisyonlar taraf›ndan birinci yabanc› dil olarak Almanca derslerinde kul-
lan›lmak üzere haz›rlanm›fl 5 ders kitab› seti görsel düzen aç›s›ndan incelenmifl ve kitaplarda o günün
koflullar›na uygun görsel malzemeler kullan›lmaya çal›fl›ld›¤› saptanm›flt›r. Amaç, geçmifl çal›flmalarla ilgili
bir saptamada bulunmak ve gelecekteki çal›flmalar için öneriler sunmakt›r. 

‹ncelenecek kitaplar›n say›ca çok olmas› nedeniyle bu çal›flma, kitab›n yap›s›; kapak tasar›m›, metin-
resim iliflkisi, dilbilgisi, sözcük ö¤retiminde, al›flt›rmalarda vs. resimlerle foto¤raflar›n kullan›m› ve ifllev-
selli¤i gibi ölçütler çerçevesinde gerçeklefltirilmifltir.
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2. GEÇM‹fiTEN GÜNÜMÜZE ÜLKEM‹ZDE YAZILAN VE OKUTULAN YEREL ALMANCA
DERS K‹TAPLARINDA GÖRSELL‹K

2. 1. Almanca Ders Kitab›*

Ülkemizde Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n görevlendirdi¤i bir komisyonun yazd›¤› yerel nitelikteki ilk
Almanca ders kitab› seti, Almanca Ders Kitab› ad›n› tafl›maktad›r. 1939-1940 ö¤retim y›l›ndan itibaren
ortaokul ve liselerin Almanca derslerinde okutulmaya bafllanm›flt›r. Alt› ciltten oluflan ADK, ö¤renci ve
ö¤retmen kitaplar›ndan oluflmaktad›r. Ek malzeme olarak ADK 1 ve 2’deki baz› resimlerin büyütülerek s›n›f
içi konuflma etkinli¤inde kullan›lmas› önerilmektedir. Ekleriyle birlikte ADK 1 160, ADK 2 125, ADK 3 123,
ADK 4 78, ADK 5 108 ve ADK 6 115 sayfad›r. ADK 1, 2, 3 ve 4 kitaplar›, okuma parças›, dilbilgisi ve
al›flt›rma; ADK 5 ve 6 kitaplar›, okuma parças› ve al›flt›rma düzeninde yap›land›r›lm›flt›r. Stück 1, 2, 3 bafll›¤›
alt›nda verilen bölümlerin hepsi bir tak›m de¤iflikliklerle beraber ayn› flekilde kurgulanm›flt›r. Kitaplar›n
ekinde seviyeye uygun okuma ya da tercüme metinleri bulunmaktad›r.

14x20 cm ebad›ndaki ADK kitaplar› 3. hamur ka¤›da bas›lm›flt›r; kapaklar› kartondand›r ve her birinin
kapa¤› da ayn› flekilde tasarlanm›flt›r. Ön kapakta yukar›dan afla¤›ya s›ras›yla Ortaokul Kitaplar›/Lise Kitaplar›
Almanca Ders Kitab› 1, 2, 3, 4, 5 ve 6; yazarlar›n adlar›, MEB amblemi, Devlet Kitaplar› Müdürlü¤ü, ‹stan-
bul-Milli E¤itim Bas›mevi bilgileri bulunmaktad›r. Arka kapakta yazar, eser, çevirmen ad› ile Alman klasik-
lerinden son ç›kan baz› eserler listesi ve sat›fl fiyatlar› ile yerlerine iliflkin bilgiler yer almaktad›r.

“Resimlerin birçok kitapta görüldü¤ü gibi herhangi bir bahsi göstermek için o bahisle az çok alâkadar
bütün eflyay›, manal› manas›z yan yana dizmekten ziyade iyi bir ressam taraf›ndan gayeye uygun olarak ve
esteti¤i ihmal etmiyen bir flekilde haz›rlanmas›na bilhassa itina olunmufltur” (T.C. Maarif Vekâleti 1939: 6)
aç›klamas›ndan da anlafl›laca¤› gibi bu kitab›n görsel düzeninin günün koflullar›na uygun ve özenle yapt›r›ld›¤›
görülmektedir. Ortaokul kitaplar›nda siyah-beyaz resimler kullan›lm›flt›r;
lise kitaplar›nda ise teknik nedenlerle okuma parçalar›nda daha soyut
konular›n ele al›nmas› gerekçe gösterilerek resim kullan›lmam›flt›r. ADK
1’de 15, ADK 2’de 11 adet A 5 format›ndaki sayfa büyüklü¤ünde resim-
lerle bir sayfay› kaplayan ve bir dilbilgisi kural›n› görsel yolla aktaran dört
küçük resim yer almaktad›r. ADK 3’de ise 4 adet resim bulunmaktad›r.
Resimler, ünitelerin girifl metniyle iliflkili ve ifllevsel amaçl› kullan›lm›flt›r.
Kâ¤›t ve bask› kalitesinin düflüklü¤ü resim kalitesini de etkilemifl,
dolay›s›yla resimlerin kolayl›kla alg›lanmas›n› güçlefltirmifltir.

Bu kitaplarda özgün görsel malzeme olarak Ankara ve Atatürk’e ait iki foto¤raf kullan›lm›flt›r (bkz.
Tablo 1). Buna karfl›n hedef dilin ülkebilgisini yans›tan bir tek kare foto¤raf bulunmamaktad›r.

2. 2. Wir lernen Deutsch**

1970’den itibaren ortaokullar›n yabanc› dil olarak Almanca derslerinde üç ciltten oluflan Wir lernen
Deutsch seti okutulmaya bafllanm›flt›r. Bakanl›¤›n görevlendirdi¤i Almanca Komisyonuna yazd›r›lan bu

ADK 2, 1939:14

Tablo 1: ADK’da Özgün Görsel Malzemenin Da¤›l›m›

Kitap Özgün Görsel Malzeme

1 Ankara: Ulus meydan›n› görüntüleyen foto¤raf (s. 105)

3 Kemal Atatürk: Atatürk-‹nönü foto¤raf› (s. 69)

(bkz. Gürmen, Köprülü, Kopf., Möller, Stern, Steuerwald 1939 a/b, 1957). 

A
D

K

–––––––––––––––––––––––––––––––––
* Almanca Der Kitab› yerine ADK k›saltmas› kullan›lm›flt›r.
** Wir lernen Deutsch yerine WLD k›saltmas› kullan›lm›flt›r.
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setin her biri, ö¤renci kitab›, ö¤retmen kitab› ve ses bantlar›ndan oluflmaktad›r. Ö¤rencilere kitaplar›n› ka-
patt›rarak yeni cümle yap›lar›n› ö¤reten ö¤retmenden, dersini verimli hale getirmek için mutlaka resimler-
den yararlanmas› beklenmektedir. S›n›f içi etkinliklerde ders kitab›ndan büyütülmüfl resimlerin yan› s›ra
ö¤retmenin yapaca¤› ya da yapt›raca¤› resimlerin kullan›lmas› önerilmektedir (bkz. Almanca Ders Kitaplar›
Komisyonu 1979:40).

17x24 cm ebad›ndaki 3. hamur ka¤›da bas›l› WLD’nin kapaklar› kartondand›r. 80’li y›llarda yap›lan
bask›larda iki yan› k›rm›z› dikey kuflak ve ortas› beyaz ön kapa¤›n üzerinde yukar›dan afla¤›ya, koyu pun-
toyla ve büyük harflerle yaz›lm›fl WIR LERNEN DEUTSCH, MEB amblemi; ortas›nda bir dünya resmi ve
bu resmin etraf›nda da¤›n›k olarak serpifltirilmifl wir, Deutsch, Können, möchten, sprechen, Sie, ich, lernst,
lerne, dann, lernen, weiter, auch, du sözcüklerinin yer ald›¤› bir çerçeve bulunmaktad›r. Kitab›n 90’l› y›llar-
da yap›lan bask›lar›nda bu kapak de¤ifltirilmifl; beyaz fonlu ön kapak renklendirilerek üstte turuncu renkli
bir kuflak içerisinde büyük harflerle WIR LERNEN DEUTSCH, alt›nda Almanya’dan bir flehir meydan›n›
görüntüleyen renkli bir foto¤raf ve onun da alt›nda MEB amblemi kullan›lm›flt›r. Arka kapakta kitab›n fiyat›
ve sat›fl yerleri belirtilmifltir. WLD 1 112 sayfa, 20 bölüm ve ekte sözcük listesinden; WLD 2 116 sayfa, 15
bölüm, ekte cümle listesi ve sözcük listesinden; WLD 3 116 sayfa, 15 bölüm ve ekte cümle listesi, sözcük
listesi ve dilbilgisi özetinden oluflmaktad›r. 

Programda ö¤retimde kullan›lacak resimli malzeme veya foto¤raflar gerçe¤e ve zamana uygun
olmal› ve sanat yönünden de¤er tafl›mal›d›r (T.C. MEB 1973:
259) aç›klamas›yla görsellik ve niteli¤i konusuna iflaret
edilmifltir. Söz konusu programa uygun yaz›lan WLD,
Almanya’daki günlük yaflam› aktarmay› hedeflemektedir.
Türkiye’de Almanca ö¤renen ve Alman, Alman kültürü, yaflam›,
Almanya ile ilgili bir imgeye sahip olmad›klar› varsay›lan ö¤ren-
cilere yönelik yaz›lm›flt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda foto¤raf›n
do¤ru, yerinde kullan›m›n›n önemi ve gere¤i de ortaya ç›kmak-
tad›r. Ancak kitapta, gerçe¤i yans›tan tek bir kare foto¤raf yer
almamaktad›r; a¤›rl›k bir elden ç›kma, ayn› tarzda çizilmifl, farkl›
bir ça¤r›fl›ma olanak vermeyen içi boyanm›fl resimlerdedir. 

Almanya gibi hedef dilin ülkesiyle ilgili olan görsellik de bu tip özgün olmayan resimlerle gösteril-
mifl olup (Örne¤in, WLD 3, s. 30 Der Schwarzwald, s.63, Das deutsche Museum in München) ifllevsel
amaçl›d›r ve verilen metinlerle iliflkilendirilmifltir (Örne¤in, WLD 3, s. 38. Familie Müller zieht um). Fakat
resimlerden figürlerin Türk veya Alman kimli¤i, yafl›, hareketleri vs. anlafl›lamamaktad›r. Bu nedenle ö¤ren-
cide ilgi uyand›rmalar›, hayal gücünü harekete geçirmeleri, hatta onlar› yorum katabilecekleri detayl› bir
konuflmaya sevketmeleri oldukça güçtür. Tapan (1992:92) “Gerilim, çeliflki, ironi, kültür karfl›laflt›rmalar›
gibi etmenlere yer verilmedi¤inden bu resimlerle yap›lan çal›flmalar ö¤renciyi soru sormaya, düfl gücünü
kullanmaya yöneltmez, dilde yarat›c› olmaya zorlamaz. Dersi olumlu yönde etkilemesi, derse ilgiyi
art›rmas› beklenen görüntüler WLD ders kitaplar›nda bu ifllevi yerine getirmez. Bu kitaplar›n görsel düzeni
11-15 yafl grubu ö¤rencisi için çekici de¤ildir” sözleriyle bu konuya iflaret etmifltir.

2.3. Texte und Situationen*** I. ve II. 

70’li y›llarda liselerin Almanca derslerinde okutulmaya bafllanan Texte und Situationen I. (Lise 1)
ve II. (Lise 2), Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n görevlendirdi¤i Almanca Ders Kitaplar› Komisyonu taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r. TuS ders kitab›, al›flt›rma kitab›, ö¤retmen kitab› ve ses bantlar›ndan oluflmaktad›r. TuS 1

WLD 2, 1983: 17

–––––––––––––––––––––––––––––––––
*** Texte und Situationen yerine TuS k›saltmas› kullan›lm›flt›r.
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15 bölüm, dilbilgisi ek bölümü, sözcük indeksi ve düzensiz fiillerin listesinden ibarettir; baz›
bask›lar›nda sayfa düzeninin ve baz› de¤iflikliklerin yap›lmas›yla birlikte kitap toplam 190 sayfa
olmufltur. 104 sayfas› ana bölüme, 25 sayfas› dilbilgisine, 52 sayfas› sözlük k›sm›na ayr›lm›flt›r. TuS 2’de
ise 5 bölüm, dilbilgisi ek bölümü ve sözcük indeksi bulunmaktad›r. Baz› bask›lar 236, baz›lar› ise baz›
eklemelerle 244 sayfad›r. 145 sayfas› ana bölüme, 18 sayfas› dilbilgisine, 77 sayfas› sözlük bölümüne
ayr›lm›flt›r. Ö¤retimin her aflamas›nda birbiriyle iliflkilendirilen ana bölüm, dilin toplumsal ortamlarda ve
somut durumlarda kullan›m›n›n ö¤retimine; ek bölüm, dilbilimsel yetiyi gelifltirmek amac›yla
haz›rlanm›fl olup önceden verilmifl dilbilgisi kurallar›n›n tekrarlanmas› ve al›flt›rmalar yard›m›yla
ölçülmesine yöneliktir.

Kapaklar› kartondan olan bu kitaplar, 17x24 cm. ebad›ndad›r. Kapak düzenleri ortaokullarda okutu-
lan WLD ile ayn›d›r; 70’li, 80’li ve 90’l› y›llardaki bask›lar›nda de¤iflmeler yap›lm›flt›r. 70’li y›llardaki
bask›lar›nda ön kapa¤›n›n üzerinde yukar›dan afla¤›ya Lise kitaplar› I/II, Texte und Situationen I/II, Almanca
Ders Kitab› 4/5, Birinci Bas›l›fl, MEB amblemi ve alt›nda Devlet Kitaplar› yaz›s›, Milli E¤itim Bas›mevi-
‹stanbul 1976 bilgileri bulunurken, 80’li y›llarda yap›lan bask›lar›nda ön kapak üzerindeki yaz›lar azalt›lm›fl
ve iki dikey kal›n k›rm›z› çizgi aras›na Texte und Situationen I/II, Almanca Ders Kitab› 4/5, MEB amblemi,
ortas›nda bir dünya resmi bulunan ve çevresinde “wir, Deutsch, Können, möchten, sprechen, Sie, ich, lernst,
lerne, dann, lernen, weiter, auch, du” sözcüklerinin da¤›n›k olarak serpifltirildi¤i bir çerçeve yerlefltirilmifltir.
90’l› y›llarda yap›lan bask›lar›nda ise kitab›n ön kapa¤› renklendirilmifl olup, üstte
eflatun renkli bir kuflak içerisine alt alta gelecek flekilde Texte und Situationen 1/2,
(Lise1/2) yaz›lar›, kitab›n beyaz fonu üzerinde Almanya’dan renkli bir foto¤raf ve
alt›na MEB amblemi yerlefltirilmifltir. Arka kapakta kitab›n sat›fl fiyat› ile yerleri
belirtilmifltir.

Kitaplarda a¤›rl›kl› olarak kullan›lan renksiz, siyah-beyaz çizimlerle
aktar›lan konu aras›nda ba¤lant› kurulmaya çal›fl›lm›fl; ö¤rencinin sözcük ve yap›
ö¤reniminde, metin çözümlemede yararlanabilece¤i bir ifllevsellik kazand›r›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Fakat bir elden ç›kma, ayn› tarzda çizilmifl, farkl› ça¤r›fl›m
uyand›rmayan tekdüze çizimler ve yok denecek kadar az say›da foto¤rafla sunulan
günlük yaflamda kiflinin görsel aç›dan doyma, kendisini verilenle özdefllefltirmesi
güç olmaktad›r. Canl›l›k göstermeyen resimlerdeki figürlerin kimli¤i, yafl›,
hareketleri vb. gibi özellikleri de anlafl›lamamaktad›r. 

Fakat 70’li y›llara kadar yaz›lan di¤er Almanca kitaplar›yla k›yasland›¤›nda bu kitaplarda görsellik-
ten olabildi¤ince çok ve metinlerin, kal›plaflm›fl cümle yap›lar›n›n ifllen-
mesinde, ö¤retilen bilgi ve becerilerinin ölçülmesi aflamas›nda da yarar-
lan›lmaya çal›fl›ld›¤› bir gerçektir. Dilbilgisi ö¤retiminde de tablo, flekil ve
çizimlerden yararlan›lm›fl ve ö¤retmenlere dilbilgisi ö¤retirken çizimler-
den yararlanmas› önerilmifltir. 

Bu kitaplarda ilk kez di¤erlerinden farkl› olarak ö¤renciyi gerçek
iletiflim ortamlar›yla karfl›laflt›rmak üzere daha çok foto¤raf, ilan, reklam,
haritalardan kesitler vb. gibi özgün görsel malzemeler kullan›lm›flt›r. 

Kitab›n de¤iflen bask›lar›nda da bu malzemelere yenileri eklenmifl
ya da eskileri ç›kar›lm›flt›r. Foto¤raflar›n siyah-beyaz görüntüsü y›llara
göre de¤iflen bask› ve kâ¤›t kalitesiyle farkl›laflm›flt›r. 70’li y›llar›n
bask›s›nda kâ¤›t kalitesi, foto¤raflar›n net olmas›n› sa¤lam›flt›r. Fakat 80’li
ve 90’l› y›llardaki bask›larda kullan›lan 3. hamur kâ¤›t siyah-beyaz renk-
lerin birbirine kar›flmas›na ve netli¤in kaybolmas›na neden olmufltur.

TuS 2, 1992:31

TuS 1, 1991: 42
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2. 4. 1. Lern mit uns**** 1, 2, 3

Lern mit uns Almanca ders kitab› seti, Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›na ba¤l› olarak 1990
y›l›nda kurulan Almanca Komisyonunun ilk çal›flmas›d›r. 90’l› y›llarda orta 1., 2. ve 3. s›n›flarda okutul-
maya bafllanan ve 2000’li y›llarda halen okutulan LMU seti, ö¤renci kitab›, ö¤renci al›flt›rma kitab›, ö¤ret-
men el kitab›, ses kasetlerinden ve 26 bölümlük bir video kasetinden oluflmaktad›r. 

LMU 1 ö¤renci ders kitab›, 7 bölüm ve 120 sayfa; LMU 2, 6 bölüm ve 116 sayfa; LMU 3, 6 bölüm
ve 113 sayfadan oluflmaktad›r. LMU 1’in ilk sayfalar›nda ayr›ca Almanca-Türkçe olarak Almanca
konuflal›m! ile Unsere Grammatik-Kiste sayfalar› bulunmaktad›r. LMU 3’de 1.ve 5. bölümlerin sonunda
Atatürk-Seite, 2. bölümde Lied-Seite, 3. bölümde Landkarten-Seite; ekinde Zusatz-Texte zu Lektionen 1-6 ve
devam›nda Wortliste-Zusatz-Texte zu Lektionen 1-6 ile Verbenliste bulunmaktad›r. LMU’nun ‹çindekiler
sayfalar› birbirinden farkl› formatta düzenlenmifltir. Her birinde üniteler, metinler, al›flt›rmalar, dilbilgisi,
sözcük listesi olarak ve ayn› flekilde kurgulanm›flt›r. Eklerinde alfabetik sözcük listesi bulunmaktad›r. 

1997-98 E¤itim reformundan sonra da okutulmaya devam edilen bu ders kitaplar›n›n görsel
düzeninde yap›lan de¤ifliklik sadece kapak düzeniyle s›n›rl›d›r. Tümüyle beyaz karton kapaklar›n üstünde
sar› renkli bir kufla¤›n içerisinde Lern mit uns 1, 2, 3 ve 1997 öncesi bask›lar›nda Deutsch in der Orta 1, 2
ve 3; 1997 sonras› bask›lar›nda ise ‹lkö¤retim 6, 7, 8 S›n›f Ders Kitab› yaz›lar› bulunmaktad›r. Bu resmin
alt›nda MEB amblemi vard›r. LMU 1, 2 ve 3’ün kapaklar›n›n görsel düzeni ayn› olup, fark sadece kapak
üzerindeki resimlerden kaynaklanmaktad›r. LMU 1’de bu renkli kufla¤›n alt›nda bulunan renkli resim hedef
kitleyi ve hedefi görsel yoldan aktarmaktad›r. Ortada bulunan bir a¤ac›n yemyeflil dallar› aras›nda adeta
meyveleri and›ran yuvarlaklar içerisinde kulak, birbirlerine yönelik iki kiflinin bafl›, kitap, kalem bulun-
maktad›r. A¤ac›n alt›nda oturan befl ö¤renciden biri kitap okumakta, kulakl›k takm›fl bir ö¤renci dinlemek-
te, iki ö¤renci konuflmakta ve birisi de yazmaktad›r. LMU 2’de tren yolculu¤u yapan 6 ö¤renci lokomotifin
penceresinden el sallamaktad›r. LMU 3’ün kapak resminde ise, dünya içerisinden aç›lan bir pencerenin
kenar›nda birinin elinde zeytin dal› bulunan ikisi k›z, ikisi erkek dört ö¤renci görülmektedir. Her üç kitab›n
arka kapaklar›nda kitaplar›n sat›fl fiyatlar› ile yerleri belirtilmifltir. Ö¤renci çal›flma ve ö¤retmen el kitap-
lar›n›n kapaklar› da ait olduklar› ders kitaplar›n›n siyah-beyaz kopyas› fleklindedir.

Tablo 2: TuS 1 ve 2‘de Özgün Görsel Malzemenin Da¤›l›m›

Ünite Özgün Görsel Malzeme

1 Der Dammtorbahnhof in Hamburg/Der Hamburger Hafen’›n siyah-beyaz foto¤raflar›/ Hamburg ve 

‹stanbul flehir planlar›ndan kesitler /Hamburg’da bir panay›r ilan›

3 Almanya’da demiryolu ba¤lant›lar›n› gösteren haritadan kesit ve tren tarifesi/Çeflitli formlar ve ilanlar

4 Alman gazete bafll›klar›ndan bir kolaj/Menü kart›/ Önlü arkal› posta kart›/Al›flverifl katalogundan bir 

kesit/ Bir trafl b›ça¤› reklam›

5 Orijinal bir telgraf/Telefon rehberinden bir kesit

1 Lüneburger Heide/Die Oker-Talsperre/Köln Katedralinin siyah-beyaz foto¤raflar›/TV

programlar›/Karikatür

2 Vesikal›k: Friedrich Wilhelm Raiffeisen

3 Siyah-beyaz foto¤raf: ‹ki maden iflcisi/Karikatür

5 Almanya’da sanayi bölgesinden ve Köln Üniversitesindeki bir seminerden siyah-beyaz 

foto¤raflar/Hava durumunu gösteren bir haritadan kesit/Dünyada beslenme sorununu gösteren 

bir grafik/Bir fatura

(Bkz. Torkak, Aydo¤an, Pekflirin 1991, 1992).
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
**** Lern mit uns yerine LMU k›saltmas› kullan›lm›flt›r.



A. Genç / H.Ü. E¤itim Fakültesi Dergisi 27 (2004) 106-115 111

Kitaplar›n Haz›rlanmas› ve ‹ncelenmesi ile ilgili esas ve usullere (T.C. MEB 1995: 607) uygun olarak
1995 sonras› bas›lan kitaplar›n ilk sayfalar›nda Türk Bayra¤›, ‹stiklal Marfl› (on k›t’a), Atatürk’ün Gençli¤e
Hitabesi, Atatürk resmi, ‹çindekiler sayfas›, son sayfalar›nda renkli bir Türkiye haritas› bulunmaktad›r. Her
üç kitab›n hemen her sayfas›nda konturlanm›fl, içi boyanm›fl resim, foto¤raf vb. gibi görsel ögelerden yarar-
lan›lm›flt›r. 

LMU 1 ve 2’de a¤›rl›kl› olarak sonradan renklendirilmifl ya da siyahla konturlanm›fl resimler kul-
lan›lm›flt›r. Ayn› görsel malzemelerin kullan›ld›¤› LMU 3’de ise bu tip resimlerin yan› s›ra foto¤raf daha çok
kullan›lm›flt›r. LMU 1’de Alman ve Türk bayraklar› ile turistik amaçl› kartpostal niteli¤indeki özgün görsel
malzeme bulunmaktad›r ve daha çok dekoratif amaçla kullan›lm›flt›r. Metin-resim iliflkisi içinde
Almanya’dan gelen bir mektup zarf› ile bir ö¤renci karnesine ve Türkiye ile Avrupa haritalar›na yer veril-
mifltir. Almanya ve Türkiye’den baz› flehir foto¤raflar›n›n yan› s›ra Türkiye’de kutlanan 23 Nisan Çocuk
Bayram›’ndan foto¤raflar bulunmaktad›r. Bu foto¤raflarla ülkeye yönelik görüntü aktar›lmakta ve bu görün-
tüden bafllamak üzere karfl›laflt›rmal› bir çal›flma çabas› içerisine girildi¤i anlafl›lmaktad›r; ancak hedef
ülkenin günlük yaflam›na iliflkin görsel malzeme bulunmamaktad›r. LMU 2’de baz› Alman flehirlerinin
görüntülerinin yer ald›¤›, ancak o ülkenin günlük yaflam›yla ilgili foto¤raflar›n bulunmad›¤› görülmektedir.
Türkiye’den ise sadece Antalya’n›n turistik amaçl› kartpostal niteli¤indeki foto¤raflar› bulunmaktad›r;
ayr›ca kitab›n genelinde çizimle sunulan figürlerden Rattenfänger ve Till Eulenspiegel’in foto¤raflar› vard›r.
LMU 1’e oranla LMU 2’de daha çok say›da foto¤raf bulunmaktad›r. Fakat kitaplar›n baz›lar›nda bask›
kalitesi nedeniyle renkler birbirine kar›flm›fl, üstüste gelmifl ve anlafl›l›rl›¤› kaybolmufltur. Bu nedenle, kitap-
taki foto¤raflar›n incelenmesi ve ö¤retim malzemesi olarak kullan›lmas› güç olmaktad›r. LMU 3’de daha
çok Alman insan›, kültürü, yaflam›, Almanya ile ilgili bir imge yaratmada kolayl›k sa¤layabilen ve gerçe¤i
yans›tan foto¤raflar kullan›lm›flt›r. Birçok Alman ve Türk ö¤rencisinin, aile üyelerinin foto¤raflar›ndan
hareketle gerçeklere dayanan verimli bir çal›flma ortam› yarat›lmaya çal›fl›lm›flt›r (bkz. Tablo 3). LMU kitap-
lar›nda programa uygun olarak Atatürk sayfalar› ve foto¤raflar›na yer verilmifltir.

Metin, sözcük ve dilbilgisi ö¤retiminde, al›flt›rmalar k›sm›nda görsel destekten yararlan›lm›fl ve
metin-resim iliflkisine dikkat edilmifltir. Ayr›ca LMU 1 ve 2’de tarihsel, toplumsal nitelikli baz› figürlere de
yer verilmifltir. Örne¤in, LMU 1’de Till Eulenspiegel ve Nasreddin Hoca, LMU 2’de ise aç›klayan, anlatan
ve gösteren rollerinin yan› s›ra ö¤rencileri e¤lendiren Till Eulenspiegel, Harlekin, Nasreddin Hoca,
Kelo¤lan, Hacivat-Karagöz figürlerinden yararlan›lm›flt›r. LMU 1’in ve 3’ün al›flt›rma kitaplar›nda ise
sadece siyah-beyaz çizimler kullan›lm›fl; foto¤rafa yer verilmemifltir. LMU 2’nin al›flt›rma kitab›nda ise bu
tip çizimlerin d›fl›nda nerede çekildi¤i belli olmayan bir trenin foto¤raf› (s. 18) bulunmaktad›r. 

LMU 3, 1993: 37
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2. 4. 2. Lern mit uns 4

Almanca Komisyonu, 1997 y›l›nda uygulamaya konulan ö¤retim program›na uygun olarak Lern mit
uns 4 Deutsch in Lise 1 adl› ders kitab›n› yazm›flt›r. LMU 4, bir ö¤renci kitab›, ö¤retmen kitab› ve ses kaset-
lerinden oluflmaktad›r. Ö¤renci kitab›nda önsözün ard›ndan ‹çindekiler ve Yönlendirici Semboller sayfalar›
gelmektedir. Kitab›n bölümleri ayn› flekilde yap›land›r›lan konu paketlerinden oluflturulmufltur. Her konu
paketinin sonunda Wortliste zum Themenpaket ile aç›k yeflil ka¤›da bas›lm›fl Projektvorschläge mit
Themenwortschatz/Redemitteln bafll›kl› k›s›mlar bulunmaktad›r. Kitab›n sonunda Spielwiese bafll›¤› alt›nda
Puzzle, Ergänzung, Wortsalat, Bildergeschichte, Scrabbles vb. gibi her ünite için ek çal›flma yapraklar› yer
almaktad›r. Spielwiese k›sm›n› takiben iki flark›n›n notalar› ve sözleriyle verildi¤i Lieder bölümü ile ö¤ren-
cilerin kendi kendilerini ölçüp de¤erlendirebilecekleri Rallye bafll›kl› görsel destekli bir test bulunmaktad›r.
Ekte, metinler, düzensiz filler listesi, sözcük indeksi ile kitab›n içerisinde kullan›lan resim ve resimli
metinlerin kayna¤›n› gösteren Quellenverzeichnis ve Almanca konuflulan ülkelerin haritas› bulunmaktad›r.

Birinci hamur ka¤›da bas›lan LMU 4’ün kapa¤› kartondand›r. Beyaz fonlu ön kapa¤›n›n üst k›sm›nda
aç›k mavi renkli bir kuflak içerisinde alt alta gelecek flekilde LERN MIT UNS 4 ve Deutsch in Lise 1 yaz›lar›,
alt›nda Ankara’dan renkli bir foto¤raf ve onun da alt›nda MEB amblemi vard›r. Foto¤raf›n üst k›sm›na
üzerinde Türk Bayra¤›, Lern mit uns Deutsch in Lise 1 yaz›s› ile sepet k›sm›nda biri gitar çalan, di¤eri elin-
deki kamerayla Ankara’y› görüntüleyen iki gencin bulundu¤u bir balon resmi yerlefltirilmifltir. Arka kapak-
ta kitab›n sat›fl fiyat› ile yerleri belirtilmifltir. 

Tablo 3: Lern mit uns 1, 2 ve 3‘de Özgün Görsel Malzemenin Ünitelere Göre Da¤›l›m›

Ünite Özgün Görsel Malzeme

1 Avrupa haritas›/Türk ve Alman bayraklar›

2 Türk ve Alman bayraklar›/Almanya‘dan gelen bir mektup zarf›/Münih, Kayseri, Berlin, Ankara, 

Hamburg ve Köln’den 6 kare foto¤raf

3 Münih, ‹stanbul

5 Almanya ve Türkiye haritalar›/Alman ve Türk bayraklar›

6 23 Nisan Çocuk Bayram›ndan dört kare foto¤raf

7 Realschule Berlin‘den al›nan bir karne/Türk ve Alman bayraklar›

1 Almanya’dan dört kare foto¤raf/Fon olarak Kurfürstendamm foto¤raf›/Bir Alman çocu¤unun 

günlük yaflam›ndan 8 kare foto¤raf

3 Mölln, Ostsee, Lübeck (Holstentor, Petriturm, Altstadt)/Lauenburg, Lübeck, Mölln ve Das 

Brodtener Steilufer

4 Antalya‘dan üç foto¤raf/Kuzey Denizinden, Ren k›y›lar›ndan ve Alp da¤lar›ndan üç foto¤raf

5 Türk ve Alman bayraklar›

6 Dört kare foto¤rafla Berlin‘deki günlük yaflam/Antalya‘dan 5 foto¤raf/Rattenfänger ve Till 

Eulenspiegel heykellerinin foto¤raflar›/Berlin flehir plan›ndan bir kesit/Kuzey Almanya 

haritas›ndan bir kesit

2 Alman ve Türk gençleri ile yetiflkinlerinin foto¤raflar›

3 Bir Türk ve bir Alman gencinin foto¤raflar›/Avrupa Haritas›

4 Bir Türk ve bir Alman gencinin foto¤raflar›/Minimundus/Süleymaniye Cami, Pisa Kulesi, 

Eyfel Kulesi ve Özgürlük Heykeli‘nden görüntüler/Viyana ve Klagenfurt flehirlerini gösteren 

Avusturya haritas› ve bayra¤›/Almanca konuflulan ülkeler haritas› (ek malzeme)

6 3 Türk ve 3 Alman gencinin foto¤raflar›

(Genç 2003: 44)
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Kitab›n ilk sayfalar›nda ‹stiklal Marfl›, Atatürk foto¤raf› ve Atatürk’ün Gençli¤e Hitabesi, en arka
sayfada ise Türkiye haritas›; ayr›ca kitab›n de¤iflik sayfalar›nda Almanca konuflulan ülkelerin haritas›, hari-
ta parçalar›, Avrupa haritas› ve gölge dünya haritas›; Atatürk-Seite’de siyah-beyaz Atatürk foto¤raflar›
bulunmaktad›r. Kültürleraras› yaklafl›mla yaz›lan bu ders kitab›nda günlük yaflamdan foto¤raflar seçilmifl ve
ifllenen metinleri desteklemek amac›yla kullan›lm›flt›r (bkz. Tablo 4). Kitapta renklendirilmifl resimler de
bulunmaktad›r. Ayr›ca kolaj, karikatür, çizgi öyküler ve gazete ilanlar›ndan yararlan›lm›flt›r. Ö¤retmenlerden
özellikle derse giriflte foto¤raf, kolaj gibi görsel malzemeler kullanmalar›, ö¤rencilerini bu flekilde ça¤r›fl›m
yapt›rmaya ve konuflturmaya sevketmeleri beklenmektedir.

Dilbilgisi ö¤retiminde görsel dil bilgisinden yararlan›lm›fl; bu nedenle de¤iflik renk, resim, çizim vs.
kullan›lm›flt›r. Sözcük ö¤retiminde ve metin çal›flmas›nda diyagram, tablo ve sembollerden yararlan›lm›flt›r.
Al›flt›rma, test gibi ölçme ve de¤erlendirme aflamalar›nda da görsellikten yararlan›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Tahtaya bir kavram yaz›larak ö¤rencilerin bu kavrama tepkileri beklenir, böylelikle ö¤renciler ön bilgileri-
ni ve sözcük da¤arc›klar›n› aktif hale getirirler. Bu noktada ça¤r›fl›m ve sözcük gülü al›flt›rmas› veya konu
a¤ac› kullan›labilir (...) metni de¤erlendirme safhas›nda tablolar veya diyagramlar da farkl› araflt›rma
sonuçlar›n› yans›tt›klar› için çok uygundur (Barç›n, Hartenburg, Kerman 1997: 6-9) aç›klamalar›yla ö¤ret-
menin de görsel ögelerden yararlanmas› gerekti¤i ifade edilmifltir. Kitapta ayr›ca ö¤rencilerle yafl›t, sevimli
ve modern görüntülere sahip, espirileriyle ö¤rencileri Almanca ö¤renmeye isteklendirme iflini üstlenen Tina
ve Kaan adl› figürlere yer verilmifltir. 

2. 5. Hallo, Kinder! 

Hallo, Kinder!, 1997-1998 ö¤retim y›l›ndan itibaren ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›f Almanca derslerinde
okutulmak üzere haz›rlanm›fl bir ders kitab› setidir. Almanca Komisyonunun yazd›¤› bu set, ö¤renci,
al›flt›rma kitab› ve ses kasetlerinden oluflmaktad›r. Ö¤renci kitab›, Atatürk’ün Gençli¤e Hitabesi ile
bafllamakta, ard›ndan say›lar›n renkli ve büyük karakterle verildi¤i, renklendirilmifl ve çiçeklendirilmifl

Tablo 4: LMU 4‘de Özgün Görsel Malzemenin Da¤›l›m›

Ünite        Özgün Görsel Malzeme

1 6 adet Almanya ve ‹sviçre‘den günlük yaflam foto¤raf›/4 kare foto¤rafla bir Türk ailesi/ 4 kare  foto¤rafla 

bir Alman ailesi/Almanya haritas›ndan bir kesit/4 kare foto¤rafla insan iliflkileri/Bir Alman ailesinin 

foto¤raf›/9 foto¤raftan yap›lm›fl bir aile kolaj›

2 Dünyaca ünlü iki kiflinin foto¤raf›/Genç bir Türk bilim kad›n›n›n 7 kare foto¤raf› /2 amblem (Tübitak 

ve Yeer)/Grafiklerle Almanya’da en sevilen spor etkinlikleri; bilgisayar ve  günümüzde önemi/Ülkeler 

ve konufltuklar› dillerin haritas›/Karikatür öykü

3 Spor konulu piktogram/Grafikle Almanya‘da en sevilen spor çeflitleri/5 sembolik çizimle 

Olimpiyat Oyunlar›/Konu içine serpifltirilmifl Alman-Türk gençlerinin 7 foto¤raf›/ Bilgisayar kullan›m›yla 

ilgili grafik/Fon resmi olarak Almanya‘da bir meydan/Avrupa Diller Haritas›/Edebi eser a¤›rl›kl› 

baz› kitaplar›n kapak resimlerinden oluflan bir kolaj/Karikatür öykü

4 Uelzen/Münih, Ankara flehirlerinden foto¤raflar/Çevre konulu bir kolaj/2 adet karikatür öykü/ Renklerle 

oluflturulmufl dünya haritas›/ Greenpeace‘den 4 foto¤raf ve bir amblem

5 Gazetelerden derlenmifl ifl ilanlar›, gençlerin meslek seçimine iliflkin bir grafik/Farkl› meslekleri 

gösteren k›yafetler içindeki gençlerin bir foto¤raf›/2 Alman 2 Türk gencinin foto¤raflar›/4 

Alman gencinin siyah-beyaz foto¤raflar›/Almanya‘da bir okul bahçesinden görüntü/Almanca-

Türkçe bir sözlükten bir kesit/Karikatür öykü/Bir gencin üç farkl› an›n›n görüntüsü

(Genç 2003:48)
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Inhaltsübersicht; Klassenzimmerdeutsch sayfalar› gelmektedir. Ö¤renci kitab›, A, B, C harfleriyle belirtilen
diyaloglardan, Kunterbunt, Jetzt lesen wir ve Wortliste zur Lektion sayfalar›n› içeren alt› üniteden ve ekteki
alfabetik sözcük listesinden oluflmaktad›r.

Ön kapak k›rm›z› renkli Hallo, Kinder! yaz›s›, alt›nda renklendirilmifl bir çizim ve ‹lkö¤retim 4. ve 5.
S›n›flar Almanca Ö¤renci Kitab› yaz›s›yla flekillendirilmifltir. Renklendirilmifl çizimde, mavi konturlanm›fl
bulutlar›n üzerinde k›rm›z› renkte oyuncak format›nda bir kald›raç ve kald›rac›n içinde k›zl› erkekli alt›
çocuk oturmaktad›r. Çocuklardan ikisi el sallamaktad›r; aralar›nda sevimli bir köpek de vard›r. Bir k›z
çocu¤u flüt çalmakta, bir erkek ö¤renci duvar› boyamakta, iki ö¤renci el sallamaktad›rlar. Kald›rac›n
üstünde kitap, gazete gibi okuma malzemesi, yan›nda bir ses kaseti ve ön alt k›sm›nda tekerlek fleklinde CD
bulunmaktad›r. Arka kapakta kitab›n sat›fl fiyat› ve yerleri belirtilmifltir. Yönetmeli¤e göre bu kitapta da Türk
bayra¤› alt›nda ‹stiklal Marfl›, renkli Atatürk foto¤raf› ve Atatürk’ün Gençli¤e Hitabesi bulunmaktad›r. 75
sayfal›k kitap, renkli Türkiye haritas› ve Ö¤retmen Marfl› ile bitmektedir. 61 sayfal›k Almanca Al›flt›rma
Kitab› ve 43 sayfal›k Almanca Ö¤retmen Kitab› ve kapaklar› siyah-beyaz olarak tasarlanm›flt›r. Görsel ve
iflitsel malzemenin deste¤iyle ö¤rencinin taklitle, oyunla ö¤rendiklerini kullanmas›n›n teflvik edildi¤i bu
kitapta Toni ve Tina adl› figürlerden, her sayfas›nda renklendirilmifl çizimlerden ve konuya iliflkin
foto¤raflardan yararlan›lm›flt›r (bkz. Tablo 5).

3. SONUÇ VE ÖNER‹LER

• Ders kitaplar›nda, özellikle bir baflka kültür ya da kültürlerin devreye girdi¤i yabanc› dil ders kitap-
lar›nda sadece yaz›l› de¤il, çekicilik, bilgilendirme, hayal gücünü etkileme ve düflündürmeye
sevketme gibi yararlar› kan›tlanm›fl görsel malzeme de kullan›lmal›d›r. Bu malzemeler, yazar ile
görsel düzenden sorumlu uzmanlar›n iflbirli¤iyle ve ö¤rencide yarataca¤› etki, ifllevsellik, bil-
gilendirme vb. gibi her aflama hesap edilerek gelifltirilmelidir. 

• Bu çal›flma ile, ülkemizde yaz›lan Almanca ders kitaplar›nda görselli¤in günün koflullar›na uygun
kullan›ld›¤› saptanm›flt›r. ADK, WLD, TuS, LMU, Hallo, Kinder! adl› kitaplarda genelde çizimler-
den yararlan›ld›¤› görülmektedir. ADK’da sadece siyah-beyaz resimler kullan›ld›¤›; WLD kitap-
lar›nda ise çizimlerin renklendirilmeye baflland›¤› ve günümüze gelene dek konturlanm›fl, içi boy-
anm›fl resimler kullan›ld›¤› saptanm›flt›r. Genellikle ifllevselli¤i düflünülerek yap›lan bu resimlerde
figürlerin kimlikleri, hareketleri belirgin de¤ildir. Bu nedenle ö¤rencinin hayal gücünü harekete
geçirmek ve konuflturmaya sevketmek güç olmaktad›r. Özgün görsel malzeme kullan›m›na ilk kez
iletiflimsel yaklafl›m ile yaz›lan TuS ile bafllan›lm›fl; LMU kitaplar›nda devam edilmifltir. Fakat
LMU’da daha çok dekoratif amaçla; LMU 3 ve 4’de daha çok Alman insan›, yaflam›, Almanya ile
ilgili bir imge yaratmada kolayl›k sa¤layabilen, gerçe¤i yans›tan özgün görsel malzeme
kullan›lm›flt›r. 90’l› y›llarda yaz›lan ve halen kullan›lan bu kitaplardaki söz konusu malzemelerin
günün koflullar›na uygun yenilenmesi gerekmektedir. Bu ba¤lamda co¤rafi uzakl›k, ö¤renme
koflullar›, görsel malzemenin ö¤renciye etkisi, malzemelere eriflim kolayl›¤› vb. gibi faktörlerin de

Tablo 5: Hallo, Kinder!’de Özgün Görsel Malzemenin Da¤›l›m›

Ünite Özgün Görsel Malzeme

1 Bir foto¤raf karesiyle ‹stanbul

2 ‹ki foto¤raf karesiyle Berlin

3 ‹ki foto¤rafla Alman ve Türk aileleri/5 kare Atatürk foto¤raf›

4 Almanya‘daki bir s›n›f› gösteren iki foto¤raf

5 Befl foto¤raf karesiyle bofl zaman›n› de¤erlendiren Alman çocuklar›/6 kare Atatürk foto¤raf›

6 Befl kare foto¤rafla Barbara adl› bir Alman k›z›n›n günlük yaflam›ndan görüntüler

(Bkz. Kerman, Barç›n, Tükenmez, Hartenburg 1998)
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de¤erlendirilmesi gerekmektedir. ‹lkö¤retim ö¤rencilerinde renklendirilmifl çizimlerin, ortaö¤re-
tim ö¤rencilerinde ise dili ö¤retilen ülkenin, insan›n›n, günlük yaflam›n›n yans›t›ld›¤› foto¤raf gibi
özgün görsel malzemelerin etkili olabilece¤i gözönüne al›nmal›d›r.

• Günümüzde teknolojinin geliflimiyle birçok ülkeyi tan›ma f›rsat› bulan ö¤rencilerimize daha çeki-
ci ve gerçekci görsel malzeme sunulmal› ve kendilerini uzak, yabanc› hissetmeyecekleri, alg›lama
güçlü¤ü çekmeyecekleri ö¤retim malzemeleri haz›rlanmal›; onlar›n çeflitli kültürden insanlar› ve
yaflamlar›n› da tan›yarak kültürleraras› yeti kazanmalar› sa¤lanmal›d›r. Bu nedenle kullan›lan
görsel malzemenin seçiminde güncelli¤e dikkat edilmelidir. 

• Renk kullan›m›, kitaplara canl›l›k kazand›rmakta, ö¤renciyi çekmektedir. Fakat ö¤rencinin dikka-
tinin da¤›lmamas› için ayn› sayfada birden çok rengin kullan›lmamas› ve renklerin ö¤renci
üzerindeki etkilerinin dikkate al›nmas› gerekmektedir.

• Kitaplar›n kâ¤›t ve bask› kalitesinin düflüklü¤ü, renklerin birbirine kar›flmas›na neden olmakta ve
kullan›lan foto¤raflar›n ö¤retim malzemesi olarak kullan›lmas›n› güçlefltirmektedir. Bu nedenle
özellikle ders kitaplar›nda kâ¤›t ve bask› kalitesine önem verilmelidir.
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