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ÖN SÖZ

İnsanlar, yaşama gözlerini açmalarıyla birlikte içine doğdukları toplumun 
kültürünü edinmeye başlarlar. Bu süreç artık onların yaşamlarına yön veren, ya-
şamlarının her anında varlığı duyumsanan vazgeçilmez bir gerçeklik olarak yer 
alır.  Yapılan her tür düşünsel ve eylemsel davranış bu süreçten etkilenir, hatta bu 
süreçle birlikte yürür. Dil-kültür ve kültür-dil etkileşimi gerçeği göz önüne alı-
nınca bir dilin gerek ana dili gerekse yabancı dil olarak öğrenilme ve öğretilme 
süreçleri için de bu durumun geçerli olduğu açıktır. 

Kültür bir dili edinme ve öğrenme/öğretme süreçlerinin ana kavramlarından 
biridir. Bu bakımdan öğrenme ortamlarına aktarılması gerekir. Bu çalışmanın or-
taya çıkmasına kaynaklık eden en temel gerekçe de budur. Öte yandan çalışmanın 
düşünsel olarak tasarlanma süreci 2019 yılında Aydın Adnan Menderes Üniver-
sitesinde gerçekleştirilen bir çalıştaya dayanmaktadır. Çalıştayda kültür kavramı, 
alanın değerli akademisyenleri tarafından dil öğretimi bağlamında ayrıntılı bir 
biçimde tartışılmış ve bu konuda Türkçe alanyazında ne denli boşluk olduğu fark 
edilmiştir. Dil ve kültür kavramlarını içeren pek çok çalışma olmasına karşın bu 
kavramları Türkçenin yabancı dil ya da ikinci dil olarak öğretimi çerçevesinde ele 
alan ve bütün yönleriyle işleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu gerçeklik de böyle 
bir çalışmanın ortaya konması için güdüleyici bir diğer gerekçe olarak sunulabilir.

Bu çalışma 10 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kültür öğreti-
minin temel kavramları tanıtılarak okur, kültür konusunda ön bilgilerle karşılaş-
tırılmıştır. Böylece okurun hem kitabın geri kalan bölümleri hem de kültürle ilgili 
diğer okumaları için bir art alan bilgisi kazanması hedeflenmiştir. İkinci bölümde 
kültürün öğretimi ve amaçları üzerinde durulmuş; üçüncü bölümde kültürel içe-
rikler hakkında bilgi verilmiş, dördüncü bölümde ise kültürel içeriklerin düzeyle-
re göre sunumuna yönelik bir model önerisinde bulunulmuştur. Beşinci bölümde 
kültürel yaklaşımlara odaklanılmış; altıncı bölümde yabancılara Türkçe öğretimi 
ders kitaplarındaki kültürel içerik ve görseller sunulmuştur. Yedinci bölümde ku-
şaklararasılık ve bağlamlararasılık kapsamında kültür aktarımı; sekizinci bölümde 
kültürlerin karşılaşma alanı olarak dil öğretim ortamları değerlendirilmiştir. Do-
kuzuncu bölümde dil öğretiminde somut olmayan kültürel miras, ders içi ve ders 
dışı yapılabilecek etkinlik örnekleriyle işlenmiştir. Son olarak, onuncu bölümde 
ise somut olmayan kültürel miras kapsamında dil müzeleri tanıtılmış ve dünya-
daki dil müzelerinden etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Özetle kültür kavramı 
hem kendine hem de dil öğretimine özgü nitelikler bakımından bütüncül bir bi-
çimde ele alınmıştır.    
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Kitabın hedef kitlesi, doğrudan ya da dolaylı bir biçimde yabancı/ikinci dil 
öğretimine, daha da özelde Türkçenin yabancı/ikinci dil olarak öğretimine ilgi 
duyan tüm öğrenici ve öğreticilerdir. Bu hedef kitlede kültürün dil öğretimi bağla-
mındaki önemi ve gerekliliği bakımından farkındalık oluşturabilmek yazarları son 
derece mutlu edecektir. Ayrıca bu odakta Türkçe alanyazında yer alan kaynakların 
sınırlılığından dolayı kitabın içeriği ile ilgili her türlü nesnel eleştiri kitabın ve ala-
nın gelişimine katkı olarak görülecektir. 

Bu kitap; ön hazırlık, planlama, kaynaklara ulaşma, yazıya dökme, değerlen-
dirme ve basım aşamalarından oluşan yaklaşık iki yıllık bir sürecin sonunda or-
taya çıkmıştır. Bu süreçte özveriyle çalışarak katkı sağlayan tüm yazarlarımıza ve 
kitabın okuyucuyla buluşması için emek harcayan Pegem Akademi çalışanlarına 
teşekkür ederim. 

Son olarak, fikir tartışmaları yaptığım hocalarıma ve dostlarıma; ruhen ve 
bedenen yorucu çalışma sürecinde desteklerini hep arkamda hissettiğim anneme 
ve kardeşlerime; çalışkanlığı ve eğitimci yönüyle yaşam felsefemi biçimlendiren, 
yaptığım çalışmaları görmesini en çok istediğim insana, canım babama çok teşek-
kür ederim.

Doç. Dr. Gülnur AYDIN

                                                                                                                 Editör

                                                                                                           Aralık 2020
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Giriş

İnsanlar kendilerininkinden farklı olan yaşam biçimlerine ilgi duymakta, 
çoğu zaman bunu yerinde görmek, deneyimlemek istemektedir. İletişim tekno-
lojilerindeki hızlı gelişim, politik-ekonomik, toplumsal ilişkiler ve turizmle artan 
hareketlilik sayesinde başka uluslara ait kültürel özelliklerin ve yaşamsal standart-
ların keşfi değer kazanmış; bunun bir getirisi olarak diyaloğun, barışın, hoşgörü-
nün esas alındığı eğitim yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Kültürel karakteristiklerin 
başında ise dil gelmektedir. Tarihin, coğrafyanın, sanatın, geleneğin, değerlerin 
tanınması, muhafaza edilmesi ve nesilden nesile taşınması dil aracılığıyla gerçek-
leşmektedir. Dolayısıyla yeni (yabancı/ikinci) bir dili tam olarak öğrenmek, dil an-
cak bir kültürel bağlamda gerçek anlamına kavuştuğu için kültürü de öğrenmektir. 
Dil ve kültür arasındaki bütünleşik ilişkiye her fırsatta vurgu yapılmasına rağmen 
eğitimde uygulamaya dönük uzun yıllara dayanan tartışmaların net bir sonuca 
ulaştırılamadığı açıktır.

Yabancı/ikinci dil öğretimi ve öğrenimini kültür bağlamında ele alan dil eği-
timcilerinin sayısı her geçen gün artmakta, kültürün dil edinimi üzerindeki rolü 
hakkında pek çok teorik ve uygulamalı çalışma ortaya konmaktadır. Çalışmalar, 
kültürün dil öğretim sınıflarına nasıl yansıtılması gerektiğine ışık tutan görece sı-
nırlı bağlamlar sunsa da öğretim programlarının istikametini de belirlemektedir. 
Temel dil becerileri özelinde yürütülen öğrenme-öğretme etkinliklerinde sıklıkla 
karşılaşılan bir problematik olarak “kültürü yok sayma eğilimi”, bugünün eğitim 
yaklaşımlarında artık yer almamaktadır. Morian (1983, s. 403) “kültüre dayalı ile-
tişim müfredatı”nda bahsedilen “göstermelik olarak kültür” zihniyetinden uzak-
laşıldığını; “kültür anlayışı”nın birçok kişi için yabancı dil çalışmalarının temel 
gerekçesi haline geldiğini belirtmektedir. 
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Paige ve arkadaşlarına göre “yabancı dil ve kültür pedagojisi son derece ek-
lektik bir yapıdadır ve öğretmenin kültür tanımına bağlıdır” (2000, s. 17). Dil ve 
kültür anlayışı, dili öğretme yöntem ve yaklaşımlarını etkiler. Kültürün anlamsal 
değeri ve dil öğretim sürecine dahil edilmesinde farklı öğretici görüşleri söz ko-
nusu olabilir. “Ne, nasıl öğretilmelidir?”, “Uygun içerikler ve etkinlikler nelerdir?” 
sorularına açık ve net cevaplar vermek mümkün değildir. Nitekim öğretici, kül-
türü aktarma biçimini, kendisinin kültürü algılama biçimine uyarlar. Teorik ve 
pratik farkındalıklar doğrultusunda gelişen aktarma biçimi; kullanılan yaklaşım, 
yöntem, teknik, etkinlik ve uygulamaları belirleyici role sahiptir.  

Yabancı/ikinci dil sınıflarındaki öğrenen çeşitliliğinin ve buna bağlı olarak 
kültür farklılıklarının artması, öğretici için geçmişten getirdiği öğretim alışkan-
lıklarını değiştirmeyi ve kaçınılmaz bir biçimde perspektif çeşitliliğini gerekli kıl-
maktadır. Bu durum, pedagojik anlamda öğretim materyalinin seçiminden hedef 
kültürü her bir öğrenci için çekici kılmaya yönelik uygulamaların seçimine kadar, 
alternatif bağlamların yaratıldığı çok yönlü yetkinliklerin gerekliliğine işaret eder. 
Katılımcı ve gözlemci rolüyle öğretici, iyi tanımlanmış sosyodilbilimsel ve sosyo-
kültürel temellere sahip bir öğretimle öğrenenin gerçek yaşam koşullarındaki ih-
tiyaçlarına cevap vererek uyumunu kolaylaştırabilir. Aksi takdirde yabancı/ikinci 
dil sınıfı sadece kuralların öğretildiği bir ortama dönüşebilir.

Dilin doğası kurallarla açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Bir dili anlamak 
ve o dilde anlatmak, ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi ve sözcük bilgisiyle sınır-
landırılamaz. Dil kuralları çoğunlukla iyi bilinse de kültürel bilginin yeterli dü-
zeyde olmaması, dilin etkin biçimde kullanımını engelleyen bir durumdur. Byram 
(1988), dilin kullanıldığı bağlamdan bağımsız bir işlevi olmadığını, bu nedenle 
her zaman kendi ötesinde bir şeye, yani kültürel bağlama işaret ettiğini ileri sürer. 
Anlam, dilin kültürel bağlamda kullanımıyla oluşur. Kültürel bağlam, belirli kişi-
ler, belirli koşullar altında, belirli bir zamanda ve yerde bir araya geldiğinde kulla-
nılan dil kalıplarının işlevsel ve iletişimsel anlamını belirleyen çerçeveyi tanımlar. 
Bu unsurların birleşimi her zaman dil kullanımını etkileyen kültürel bir anlama 
sahiptir. Dil öğretiminde, hem hedef dilin hem de öğrenenin kültürü söz konusu 
olduğundan, tek kültürlü olmayan bu bağlam içinde iletinin nelerden etkilendiği-
ni inceleme fırsatları yaratmak önemlidir. Profesyonel yaklaşım, bir kod olarak dil 
ile sosyal yapı olarak dil arasındaki dengeyi gözetmek olmalıdır. 

“Dil sadece sosyal gerçekliği temsil etmez, sosyal gerçekliği inşa da eder” 
(Kramsch, 2003, s. 7). Yabancı/ ikinci dil sınıflarında öğrenici-öğrenici ve öğreni-
ci-öğretici arasındaki etkileşim, hedef kültürü herhangi bir bağlamda içselleştir-
menin yanında onu biçimlendirme potansiyeli de sağlar. Bu potansiyel, yabancı/
ikinci dili öğrenme amacına göre değişiklik gösterebilir. Sunulan içeriğin ve des-
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tekleyici materyalin, öğrenenin kültürüne karşılık gelen gerçekliğe uyarlanması, 
düşünme becerisini desteklemesi ve ihtiyacını karşılaması gerekir. Dilin hem bi-
rey hem grup kimliğinin yansıtıcısı olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni 
bir dili öğretmenin var olan kimlik alanına bilinçli veya bilinçdışı yeni pratikler 
kazandırmak biçiminde yorumlanması da doğru olur. Bu pencereden bakmak 
gerekirse yeni dil, sunduğu sosyal kimlik imkanlarıyla kültürlerarası yetkinlikler 
kazandırır.

Bhabha (1988, s. 270), kültürlerarasılığın “ben” ve “siz” şeklinde bir iletişim 
eylemiyle açıklanamayacağına, dilin kuralları ile davranışın yorumlanması ara-
sındaki bilinçdışı ilişkiyi (anlam-referans ilişkisi) temsil eden “üçüncü bir yer”in 
harekete geçirilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Benzer biçimde Kramsch 
(1993) da dil öğretiminde yerel kültür ve hedef kültürün kesişiminde öğrenenlerin 
kültürel bağlam görevlerini tanımladıkları ‘üçüncü bir yer’in (üçüncü bir kültü-
rün) varlığından bahsetmektedir. “Kültürlerarası etkileşim, hedef kültürün çerçe-
vesinde asimile olma ya da öğrenenin kendi çerçevesini koruma sorunu değildir; 
daha çok bu iki yer arasında bir köprü kurma, ‘üçüncü bir yer’ bulma çabasıdır.” 
(Kovacs, 2017, s. 80). Bu üçüncü yer (ya da üçüncü kültür), popüler (tercih edilen), 
eleştirel ve çevresel olmak üzere üç özellik taşımaktadır. Popüler (tercih edilen) kül-
tür, öğrenenin iki kültür arasındaki anlam boşluklarında anlam yaratma çabasını 
içerir. Stratejik direnişin aksine taktiksel bir değiştirim vardır. Üçüncü kültür pe-
dagojisi öğrenenlerin kendi anlamlarını bulmalarına yardımcı olmak ve melez, 
kurgusal kimlikler oluşturmak için rol oynama, simülasyon gibi esneklikler tanır. 
Eleştirel kültür, ders kitabı, dilbilgisi alıştımaları, okumalar aracılığı ile elde edilen 
yabancı/ikinci dil içeriklerinin birinci dil içerikleriyle karşılaştırılmasını teşvik 
eder. Bu çerçevede hedef dilin kültürel içeriklerini sosyal etkileşimde kullanma, 
deneyimlerin sosyal kategorizasyonunu sorgulama, baskın kültürel inanışların 
arka planı hakkında bilgi sahibi olma gibi bir dizi işlem gerçekleşir. Çevresel kültür, 
bağlama duyarlı bir dil öğretimini merkeze almaktadır. Bağlamın gerektirdikle-
rine ve çevrenin taleplerine cevap vermek amacıyla iletişimsel etkinlikler, gerçek 
yaşam deneyimleri, aynı metnin birden fazla yorumu, çoklu anlam üretme (gör-
sel, işitsel, sözel, jestsel vb.), farklı biçimlerde ifade etme (sözlü, yazılı, elektronik); 
sözcük, şiir veya nesir ezberleme, dikte, çeviri, yeniden yazma vb. yabancı/ikinci 
dil alıştırmalarını teşvik eder (bkz. Kramsch, 1993, s. 233-256; Kramsch, 2009, s. 
233-254). 

Üçüncü yerin bireyin kendisi ve başkaları için konuşulabilecek sözleri bulma, 
kutuplaştırma politikalarından kurtulma ve uluslararası bir kültürü kavramsallaş-
tırmadaki rolünü ifade eden Bhabha’ya göre “Üçüncü yere müdahale, kültürel bil-
ginin bütünleşmiş, açık, genişleyen bir kod olarak devamlı biçimde ortaya çıktığı 
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