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Ön Söz

Görsellerin insan hayatında etkisinin artmasıyla görsel 
okuryazarlık, eğitim öğretim ortamlarında kazandırılma-
sı gereken temel becerilerden biri olarak kabul edilmiştir. 
Özellikle 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ayrı bir 
beceri alanı olarak düşünülen görsel okuryazarlık (görsel 
okuma ve görsel sunu) daha sonra diğer dil becerilerinin ya 
da öğrenme alanlarının kazanımlarının içine serpiştirilerek 
öğrencilere verilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte insan 
hayatında görsel okuryazarlığın önemi gün geçtikçe artmak-
ta, hayatın her anında ve alanında görsellerle dolu bir dün-
yayla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada da mizahi yönü ağır 
basan karikatürlerin Türkçe dersi dil bilgisi öğrenme alanın-
da nasıl kullanılabileceği açıklanmış ve örnek karikatürlerle 
desteklenmiştir. Bu araştırma dil bilgisi “yapı bilgisi” kaza-
nımlarıyla sınırlı olsa bile diğer dil bilgisi öğrenme alanları-
na da farklı görseller (karikatür vb.) kullanılarak ders işleme 
süreçleri oluşturulabilir. 

Geleneksel dil öğretim yöntemleri günümüz dünyasın-
da geçerliliğini korusa da 21. yy insanının ihtiyaçlarını kar-
şılayamamaktadır. Öğreticinin bilgiyi çağın ihtiyaçlarına 
uygun hale getirerek ve farklı yolları kullanarak sunması, 
öğrenen için tercih sebebi olmaktadır. Dersi sevdirmenin 
öğrenmeye katkısı göz önünde bulundurulduğunda, görsel-
lerin, daha da özelde karikatürlerin ne denli etkili olabile-
ceği tahmin edilebilir. Bu çalışma 2011 yılında Selçuk Üni-
versitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD’de 
Doç. Dr. Funda Toprak’ın danışmanlığında Ahmet Akkaya 
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tarafından oluşturulan “Karikatürlerle Dil Bilgisi Öğretimi” 
isimli doktora tezinin bir bölümünden oluşmaktadır. 2011 
yılında tamamlanan tez çalışmasının güncelliğini koruması 
ve görsel okuryazarlık alanında yeterli çalışmanın olmama-
sı, bu kitabın ana çıkış noktasını oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, görsel okuryazarlığın eğitim-öğretimdeki 
yeri, görsel okuma, görsel sunu, görsel öğretim materyalleri 
hakkında genel bilgilere yer verilmiş; bu bağlamda karika-
türe ayrı bir yer açılarak karikatürün eğitimde kullanımı, 
Türkçe derslerinde nasıl değerlendirileceği, karikatürle ders 
işleme süreçleri hakkında aşamalı olarak neler yapılacağı ele 
alınmıştır. Kitabın hedef kitlesi, Türkçe eğitiminde görsel 
okuryazarlık ve görsel sunu konusuna ilgi duyan tüm aka-
demisyen, öğretmen ve öğrencilerdir. Hedef kitle üzerinde 
karikatür bağlamlı dilbilgisine ilişkin farkındalık yaratmak 
bizleri mutlu edecektir.  Ancak, alanda çok fazla çalışılma-
mış bir konu olması sebebiyle çalışma eksiklikler de barındı-
rabilir. Alan uzmanlarının bu eksiklikleri anlayışla karşıla-
yacağını umuyor, bu yönüyle eleştiriye açık olan bu çalışma-
nın sonraki yapılacak çalışmalara ışık tutmasını diliyoruz. 

Bu kitap her doktora tez çalışması gibi büyük bir eme-
ğin sonucu ortaya çıkmıştır. Tasarımdan, literatür taramaya, 
sentezden yazıya dökmeye ve baskıya kadar uzun soluklu 
bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte, her aşamada katkıla-
rı ve rehberliğiyle çalışmamı yönlendiren danışman hocam 
Prof. Dr. Funda Toprak’a, karikatürleri çizgiye dönüştüren 
İsmail Aslan’a, düşünsel tartışmalar yaptığım meslektaşları-
ma, ihmal etmeme rağmen desteğini her zaman hissettiğim 
eşime, kızıma ve aileme teşekkürü bir borç bilirim.

Son olarak, bu kitabın sizlerle buluşması için çalışan 
Asos Yayınevi çalışanlarına ve yayınevi yöneticilerine çok 
teşekkür ederim.

Doç. Dr. Ahmet AKKAYA


