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ÖZ  

Her çağ, kendi ihtiyacını kendisi belirler. Bilindiği gibi ilk çağda bir insan için en temel özellik 

avcılık ve toplayıcılık becerisiydi. İnsan hayatta kalmak için bu becerileri geliştirmek 

zorundaydı. 21. yüzyılda bir insan için en temel beceriler ise girişimcilik, eleştirel düşünme, 

yaratıcı düşünme, bilgi teknolojilerini kullanma, iletişim kurma vb. şeklinde belirlenmiştir. 

Sadece kendini çağa uygun olarak yetiştiren donanımlı bireyler bu yüzyılda başarılı 

olabilmektedir. Kültürlerarası alışverişin giderek arttığı ve dünyanın küresel bir köye döndüğü 

günümüzde –tıpkı diğer beceriler gibi- temel iletişim becerilerinin geliştirilmesi önem 

kazanmıştır. İletişimin en önemli ve en temel vasıtası dildir. Yalnız ana dil becerisinin 

geliştirilmesi aynı dilin konuşulduğu toplumlarda yeterli iken dış dünyaya açılmak, farklı 

kültürleri tanımak, onlarla iletişim içinde olmak için yabancı dil bilmek/öğrenmek 

gerekmektedir. Yabancı dil öğrenmeyi etkileyen pek çok etken olmakla birlikte bunlardan bir 

tanesi dil öğrenim amacıdır. Bilindiği gibi her yıl Türkiye’ye Türkçeyi öğrenmek için çok sayıda 

birey gelmektedir. Bunların her birinin Türkçe öğrenme amacı birbirinden farklı olabilmektedir. 

Söz gelimi ticaret, eğitim, turizm, evlenme, araştırma vb. amaçlı olarak bireylerin Türkçeyi 

öğrenmeye çalıştıkları görülmektedir. Dil öğreniminde bireysel farklılıklar olduğu göz önünde 

bulundurulsa da öğrenim sürecini etkileyen en temel unsurlardan birisi “dil öğrenim amacı”dır. 

Dil öğrenim amacı; öğrencilerin motivasyonunu doğrudan etkilemekte, kimin dili hangi amaçla 

öğrendiği öğrenme çıktılarında belirleyici olmaktadır. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil 

olarak öğreniminde öğrencilerin dil öğrenim amaçlarının dil öğrenme sürecindeki 

motivasyonlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkçe Öğretim Merkezlerinde yabancı 

dil olarak Türkçeyi öğrenen bireyler çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak dil öğrenim amacı ve motivasyon ilişkisini ortaya koymaya yönelik hazırlanan anketten 

yararlanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda ulaşılan sonuçlar bulgular kısmında 

gösterilmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Motivasyon, öğrenme amacı, dil öğrenimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil. 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de dil öğrenimi ve öğretimi üzerindeki tartışmalar uzun yıllar devam etmektedir. 

Özellikle neden başarısız olunduğu, istendik sonuçlara ulaşılamadığı vb. gibi konular pek çok 

tartışmanın ana maddesini oluşturmaktadır. Çünkü Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi tarihi 

çok eskilere dayanmasına karşın bu alanda yeterli ilerleme kaydedilememiştir. Aynı husus 

Türkiye’de yabancı dil eğitimi konusunda da görülmektedir. Konu ile ilgili olarak Haznedar 

(2010), “Türkiye’de yabancı dil eğitimi konusunda yaşanan zorluklar, kalabalık sınıflar ve 

fiziksel koşulların yetersizliği ile nitelikli öğretmen eğitimi konusundaki açmazların yanı sıra, dil 

politikaları ve dil öğretimine yaklaşımlar gibi çok daha temel etkenlerden de kaynaklanmaktadır. 

Gerçekte durum, dil politikaları ve çağdaş dil öğretim yaklaşımlarında yapılan yanlışlar ve 

öğrenci sayısının çokluğu nedeniyle daha da kötü hâle gelmektedir” (Haznedar, 2010: 748-749) 

diyerek sorunun kaynağının pek çok değişkenden kaynaklandığını ifade etmektedir. 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren güncel gelişmeler (psikoloji, sosyoloji, nöroloji vb. ) 

ve Türkiye’nin dünya siyasetinde daha etkin olmasıyla birlikte Türkçenin dünyaya öğretimi 
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meselesi gündeme gelmiş, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi de böylelikle yerelden 

evrensele doğru bir anlayışla yeniden ele alınmıştır. Dünyada ise yabancı dil öğretiminde daha 

farklı ve sistematik bir yol izlendiği bilinmektedir.  

Mirici’ye göre (2000) Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi, Avrupa’da ortak bir 

felsefeye ve ortak ölçütlere dayalı bir yabancı dil öğretim programı oluşturmayı amaçlayan 

Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü’nün belirlediği eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. 

Bölüm, bu doğrultuda yabancı dil öğretimi gerçekleştirmek için “Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak 

Çerçeve Programı” hazırlamış (akt. Özpolat) ve bu programın uygulanabilirliğini somutlaştırmak 

için de “Avrupa Dil Gelişim Dosyası” (Avrupa Dil Portfolyosu) geliştirmiştir (akt, Gömleksiz; 

Özpolat, 2012: 97). 

Bilindiği gibi dil öğrenim ve öğretimini etkileyen pek çok unsur mevcuttur. Özellikle yaş, 

cinsiyet, öğretim materyali, öğretim planı, ders dışı uygulamalar, öğrenilen dile ve kültüre karşı 

tutum vb. gibi hususlar yabancı dil öğreniminde etkilidir. Bununla birlikte dil öğrenim sürecini 

etkileyen en önemli unsurlardan birisi de kişinin dili neden öğrenmeye çalıştığı, yani “dil 

öğrenim amacı”dır. Dil öğrenim amacı; öğrencilerin motivasyonunu doğrudan etkilemekte, 

kimin dili hangi amaçla öğrendiği eğitim-öğretim sürecini ve bireysel başarıyı doğrudan 

etkilemektedir.  

Dil Öğreniminde Motivasyon 

Psikolojik bir kavram olarak tanımlanan motivasyon, kişinin eğitim hayatından iş 

yaşamına kadar pek çok alanda etkili olan önemli bir konudur. Sanayi toplumlarında nasıl ki 

çalışanın motivasyonun yüksekliği üretim zincirini olumlu yönde etkiliyorsa, eğitimde 

öğrencinin sahip olduğu motivasyon da eğitim-öğretim sürecini doğrudan etkiler. Hatta program 

çıktıları üzerinde bile oldukça etkili olabilmektedir. 

Motivasyonu artıran pek çok unsur olabilmektedir. Bunlar genel olarak iş yerindeki 

rekabet, kişinin amacı, verilen işi yapmaya değer bulma ya da işe karşı geliştirilen tutum, ödül 

vb. olarak sıralanabilir. Bunların yanı sıra eğitimde motivasyonu olumlu yönde etkileyen, kişiyi 

teşvik edici unsurlardan biri de öğretmendir. “Araştırmacılar kendine güven ve yeterlilikle 

yakından ilişkili olan iç motivasyonun bir diğer kaynağını ise öğretmenlerin öğrenciyi derste 

cesaretlendirmesi, övgüsü ve öğretme arzusu olarak açıklamışlardır” (Cesur, 2008: 85). 

Akbaba’ya göre “Bireylerin günlük yaşantılarında gösterdikleri birçok davranışın hızı, 

şiddeti ve sürekliliğini belirleyen birtakım etkenler vardır. Bu etkenler, içten (bireyin kişisel 

özellikleri) ya da dıştan (çevre) gelen çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Ancak günlük 

yaşamda sıradan davranışlardan farklı olarak eğitimde, kasıtlı davranış kazanma ve kazandırma 

dikkate alındığımda; bireyin davranışı kazanıp ve sürdürmesinde rol oynayan etkenlerin kontrol 

edilmesi ve etkin kullanımı önem kazanmaktadır” (2006: 343). Akbaba’nın yanı sıra Robbins 

(1984) ise motivasyonu artırıcı uygulamalarla ilgili olarak şunları tavsiye etmektedir: 

 Kişisel Farklılıkları Tanımak  

 İnsanlarla İşleri Eşleştirmek  

 Amaçları Kullanmak  

 Amaçların Ulaşılabilir Olarak Algılanmasını Sağlamak  

 Ödülleri Bireyselleştirmek  

 Ödüllerle Performansı Birbirine Bağlamak  

 Sistemin Adilliğini Gözden Geçirmek  

 Ücretleri Gözardı Etmemek  (akt. Ergül, 2005: 70-71). 

Arslan ve Gürsoy (2008) yabancı dil eğitiminde bireyin motivasyonunu artırıcı uygulama 

olarak rol yapma ve drama etkinliklerinden yararlanılmasını tavsiye etmektedir. “Sahne oyunları, 

öğrencileri eğlendirerek sınıf içi etkinliklerde öğrencilerin ilgilerini konuya çekerek öğrencileri 
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motive etmektedir. Dilin kurallarından ziyade kullanımının önemli olduğu esas alınırsa sınıf 

ortamında öğretilen dilin kullanımına imkân sağlamak sahne oyunlarındaki amaç olmalıdır. 

Sahne oyunlarıyla öğrenci konuşma becerisini geliştirecek, kendine özgüveni artacak ve derse 

daha iyi motive olacaktır” (Arslan, Gürsoy, 2008: 113).  

Acat ve Demiral, (2002: 315) yabancı dil öğreniminde motivasyonun temel nedenlerini 

şu şekilde sınıflandırır: 

“1. İçsel nedenler: Kişinin yabancı dil öğrenmeyle ilgilenmeleri, bundan keyif almaları ve 

öğrendikleri yabancı dili kullanmaları. 

2. Araçsal (Insturumental) nedenler: Yabancı dili iyi bir düzeyde öğrenmenin sağlayacağı 

çıkar ve yararlar, örneğin, kariyer ilerlemesi ve yüksek öğrenime devam etme. 

3. Bütünleştirici nedenler: Bir yabancı dilde ustalaşmayla başka bir bölge veya ülkenin 

kültürüne dâhil olabilme ve başka insanlarla ilişki kurabilmeye dönük amaçlar”. 

Aynı şekilde Akbaba da motivasyonu içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayırır ve ona göre 

eğitimde içsel motivasyonun sağlanması önemlidir. “Öğrenme motivasyonu, öğrenen bireyin, 

öğrenme etkinliklerini anlamlı ve değerli bulması, bunlardan fayda sağlaması olarak 

tanımlanmaktadır. Motivasyon eksikliği ise çoğu zaman ders çalışmadan uzaklaşmayı ve eğitim 

le ilgili olmayan etkinliklere (arkadaşlarla zaman harcama, telefon görüşmeleri, televizyon 

izleme gibi) yönelmeyi beraberinde getirir. Bu durumdaki bir öğrenci için ders çalışmak, can 

sıkıcı bir uğraş haline gelebilir” (Akbaba, 2006: 384). 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve analizi 

başlıklarına yer verilecektir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğreniminde, öğrencilerin dil öğrenim 

amaçlarının motivasyonlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Literatürde tarama modeli, “bir konuya ya 

da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin 

belirlendiği” (Büyüköztürk vd., 2015: 177) araştırmalar olarak yer almaktadır. 

Örneklem Grubu 

Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Gazi Üniversitesi 

Türkçe Öğrenimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde Türkçe öğrenen 52 öğrenci 

oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde basit tesadüfi örneklemden yararlanılmış olup, çalışma 

gönüllülük esasına göre yürütülmüştür. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışmada ilk olarak problem durumu tespit edilmiş, problem durumunun tespitinin 

ardından Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin öğrenme motivasyonları ve dil öğrenim amaçları 

arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için anket oluşturulmuştur. Anket iki alan uzmanına 

gönderilmiş, uzmanlardan gelen dönütlerin ardından ankete son şekli verilmiş, ardından 

öğrencilere uygulanmıştır. Verilerin analizinde sıklık analizinden yararlanılmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmada dil öğrenimi ile motivasyon ilişkisi üzerinde durulduğundan cinsiyet 

faktörü ele alınmamış, sadece öğrencilerin genel yaş ortalamasına bakılmıştır. Öğrencilerin yaş 
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ortalaması 22, 28 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada önce katılımcıların ülkeleri ve ana dilleri 

sorulmuş, alınan cevaplar Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir (Bk. Tablo 1, Tablo 2). 

Tablo 1. Katılımcıların Ülkeleri 

Ülkeler Öğrenci Sayısı (n) Ülkeler  Öğrenci Sayısı (n) 

Afganistan 11 Libya 1 

Suriye 10 Gambiya 1 

Filistin 5 Fas 1 

Suudi Arabistan 4 Ukrayna 1 

Irak 8 Malavi 1 

Mısır 1 Mynmar 1 

Portekiz 1 Somali 2 

İran 1 Yemen 1 

Ürdün 2   

Toplam    52 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin çoğu Afganistan ve Suriye’den gelmekle beraber 

Mynmar, Somali, Yemen, Gambiya vd. gibi ülkelerden gelen öğrenciler de mevcuttur. Bu durum 

veri çeşitliliğinin sağlanması açısından önem arz eder. 

Tablo 2. Öğrencilerin Ana Dilleri 

Ana Dil Öğrenci Sayısı (n) 

Arapça 34 

Farsça 10 

Somalice 2 

Rusça 1 

Özbekçe 1 

Portekizce 1 

Mynmarca 1 

Fulanice 1 

Chewa 1 

Toplam  52 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin pek çoğunun ana dilinin Arapça olduğu 

görülmektedir. Arapçayı Farsça ve diğer diller takip etmektedir. Birbirinden farklı dil ailelerine 

mensup dillerin öğrencilerin Türkçe öğrenme becerileri üzerinde etkisi olduğu ifade edilebilir. 

Öğrencilerin dil bilme, öğrenme ya da dil öğrenmeye istekli olma vb. durumlarını Türkiye’de 

ikamet sürelerinin de etkilediği düşünüldüğünden Türkiye’de ne kadar süredir yaşadıkları 

sorulmuş, alınan cevaplar Tablo 3’te gösterilmiştir (Bk. Tablo 3). 

Tablo 3. Öğrencilerin Türkiye’de İkamet Süreleri  

Süre (Ay, Yıl) Öğrenci Sayısı(n) 

1-11 ay arası 26 

1 yıl  11 

2 yıl 10 

3 yıl ve üzeri 5 

Toplam  52 

 

Tablo 3’e göre 26 öğrencinin 1 yıldan az bir süredir Türkiye’de yaşadığı, 11 öğrencinin 

1 yıldır, 10 öğrencinin 2 yıldır ve 5 öğrencinin 3 yıldan daha fazla süredir Türkiye’de ikamet 

ettiği anlaşılmaktadır.  
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Öğrencilerin bu süre zarfında neden Türkçe öğrenmek istediklerinin tespit edilmesi 

amaçlanmış, alınan cevaplar Tablo 4’te gösterilmiştir. Birden fazla amaçla Türkçe öğrenmek 

isteyen öğrenciler olduğundan cevap verme hususunda öğrenciler sınırlandırılmamıştır (Bk. 

Tablo 4).  

Tablo 4. Öğrencilerin Türkiye’de Öğrenim Görme Nedenleri 

Türkiye’de Öğrenim Görme Nedeni Öğrenci Sayısı (n) 

Eğitim için 47 

Ticaret yapmak için 2 

Turizm, gezi vd. İçin 1 

Akademik araştırma yapmak için 3 

Evlenmek için 4 

İş bulabilmek için 4 

 Tablo 4 incelendiğinde 47 öğrencinin eğitim görmek amacıyla Türkçe öğrendikleri 

anlaşılmaktadır. Bu sonuç diğerlerine nazaran daha yüksek olup Türkçenin olabildiğince eksiksiz 

ve tam olarak öğrenilmesini gerekli kılmaktadır. Eğitim dışında ticaret, turizm, araştırma, evlilik, 

iş bulabilmek vb. amaçlarla Türkçe öğrenen öğrencilerin olduğu da görülmektedir.  

Farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden gelen öğrencilerin Türkiye’ye ilişkin 

düşünceleri dil öğrenimlerini etkileyebilmektedir. Bu nedenle öğrencilere konu ile ilgili sorular 

yöneltilmiş, alınan cevaplar Grafik 1’de gösterilmiştir (Bk. Grafik 1).   

Grafik 1. Öğrencilerin Türkiye’de Yaşamaya İlişkin Genel Düşünceleri 

 

Grafik 1’den anlaşıldığı gibi katılımcıların 48’inin Türkiye’de yaşamaktan memnun 

olduğu, buna karşın 4’ünün memnun olmadığı; 52 öğrenciden sadece 34’ünün Türkiye’de ana 

dilini konuşabilme imkânı bulduğu, 18’inin ana dilini konuşacak kimseyi bulamadığı; ancak 50 

öğrencinin tamamının Türkçe öğrenmekten memnun olduğu, yalnızca 2 öğrencinin memnun 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar öğrencilerin Türkçe öğrenim amaçları ile 

karşılaştırıldığında daha anlamlı olmaktadır. Çünkü dil öğrenim amaçları arasında en yüksek 

oranın “eğitim” seçeneği olduğu tespit edilmişti (Bk. Tablo 4). Bu sonuç, öğrencilerin Türkçe dil 

eğitimlerinin ardından uzun bir süre daha lisans eğitimi için Türkiye’de kalacakları anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla zorunluluktan ziyade gönüllülüğün söz konusu olduğu söylenebilir. 
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Grafik 2. Öğrencilerin Türkçe Öğrenmeye İlişkin Genel Düşünceleri 

 

Öğrencilere iyi derecede Türkçe bilmenin kendilerine bir yarar sağlayıp sağlamayacağı 

sorulduğunda 49 öğrencinin Evet, 3 öğrencinin Hayır yanıtını verdiği anlaşılmıştır. Bu sonuçlar, 

özellikle eğitim amacıyla Türkçe öğrenen, Türkçe öğrenmekten memnun olan öğrencilerden elde 

edilen sonuçlar ile yakındır. Öğrencilerin 43’ünün dersleri düzenli olarak takip ettikleri buna 

karşın 9’unun düzenli olarak ders takip etmediği sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların genel 

olarak rahat ve akıcı Türkçe konuşup konuşamadıkları sorulduğunda ise 25 öğrencinin rahat ve 

akıcı olarak Türkçe konuşabildiği, 27’sinin ise konuşamadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçta, 

öğrenciler arasındaki seviye farklılığı ile kendi bireysel gayretlerinin de etkisi olduğu ifade 

edilebilir.   

Öğrencilerin Türkçe seviyeleri ile günlük derslerden bağımsız olarak bireysel ders 

çalışma süreleri sorulmuş, alınan cevaplar Tablo 5 ve Tablo 6’da gösterilmiştir (Bk. Tablo 5, 

Tablo 6). 

Tablo 5. Türkçe Seviyeleri Arasındaki İlişki 

Öğrencilerin Dil Seviyeleri Öğrenci Sayısı (n) 

B1 28 

B2 13 

C1 11 

Toplam 52 

Tablo 5’e göre öğrencilerin büyük oranda B1 seviyesinde olduğu görülmektedir. B1 ile 

birlikte B2 ve C1 seviyesinde de öğrencilerin olduğu anlaşılmaktadır. B1 ve B2 orta seviyeyi 

ifade ederken C1 ve üzeri ileri seviyede Türkçe bildikleri anlamına gelmektedir.  

Tablo 6. Öğrencilerin Günlük Bireysel Olarak Türkçe Çalışma Süreleri 

Bireysel Olarak Türkçe Çalışma Süreleri 

(ortalama) 

Öğrenci Sayısı (n) 

Hiç çalışmayan 4 kişi 

1 saat 15 kişi 

2 saat 17 kişi 

3 saat 8 kişi  

4 saat 6 kişi 

5 saat ve üzeri 2 kişi 

Toplam  52 

  Tablo 6’ya göre öğrencilerin –zorunlu dersler haricinde- bireysel olarak ders çalışma 

süreleri ortalama 2 saattir. Türkçe öğrenmek ve özellikle Türkiye’de eğitim görmek isteyen 
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öğrenciler için bu sürenin oldukça az olduğu söylenebilir. Özellikle akademik Türkçe konusunda 

öğrencilerin kendilerini daha çok geliştirmek zorunda oldukları, bu nedenle bağımsız ders 

çalışma sürelerinin yeterli olmadığı ifade edilebilir.  

Tablo 7. Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Zorlandıkları Genel Konular 

Konular  Öğrenci Sayısı 

(n) 

Dil Bilgisi 1 

Ekler  1 

Fiilimsiler  1 

Telaffuz  1 

Tamlamalar  1 

Okuma  1 

Konuşma  6 

Yazma  10 

Hemen hemen bütün konular 3 

Hiçbir konu 27 

Toplam  52 

Türkçe öğrenirken öğrencilerin öğrenmekte zorlandıkları konular ile en başarılı oldukları 

dil becerilerinin tespiti, öğreticiye sınıf içi uygulama ve tekniklerde fikir vermesi açısından 

önemlidir. Tablo 7’ye göre öğrencilerin 27’sinin herhangi bir konuda zorlanmadığı 

anlaşılmaktadır. Buna karşın pek çoğunun (10 kişi) yazma konusunda zorlandığı,  bu sonucu 

konuşma, dil bilgisi, ekler, fiilimsiler, tamlamalar, telaffuz vb. gibi diğer konuların takip ettiği 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 8. Öğrencilerin Türkçede En Başarılı Oldukları Dil Becerileri 

Dil Becerileri Öğrenci Sayısı (n) 

Dinleme 6 

Konuşma 23 

Yazma 8 

Okuma-Anlama 15 

Dil Bilgisi 30 

Öğrencilerin başarılı oldukları dil becerileri incelendiğinde ise bu sonuçlar ile Tablo 7’de 

görülen sonuçlar arasında benzerlik olduğu anlaşılmaktadır (Bk. Tablo 7 ve Tablo 8). 

Tablo 8’e göre öğrencilerin en çok dil bilgisi ve konuşma alanında, ardından okuma ve 

dinleme alanında kendilerini başarılı gördükleri anlaşılmıştır. Yazma öğrenme alanı, en az 

başarılı olunan dil becerisi olarak dikkat çeker. 

Türkçeyi daha iyi öğrenebilmek, öğrendiklerini pekiştirebilmek amacıyla ders dışı 

uygulamalar, etkinlikler yapıp yapmadıkları sorulduğunda 2 öğrenci herhangi bir şey 

yapmadığını belirtirken 50 öğrenci ders dışı uygulamalara da ağırlık verdiklerini belirtmişlerdir. 

Yapılan bu uygulama ve diğer etkinlikler Tablo 9’da gösterilmiştir. Bir öğrencinin birden fazla 

uygulama ya da etkinlik yapabileceği olasılığından hareketle öğrenciler cevap konusunda 

sınırlandırılmamıştır (Bk. Tablo 9). 

Tablo 9. Öğrencilerin Türkçelerini geliştirmek için yaptıkları ders dışı uygulama ve etkinlikler 

Ders Dışı Uygulama ve Etkinlikler Öğrenci Sayısı (n) 
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Türkçe makale, gazete vs. okumak 7 

Arkadaşlar ile Türkçe mesajlaşmak 15 

Türkçe şarkı dinlemek                          20 

Alışveriş ve seyahatlerde Türkçe konuşmak 20 

Arkadaşlarla Türkçe konuşmak 26 

Türk dizilerini, filmlerini izlemek 33 

Türkçe kitaplar okumak 9 

Tablo 6’da öğrencilerin ders dışında Türkçe çalışma sürelerinin ortalama 2 saat olduğu 

tespit edilmişti (Bk. Tablo 6). Ancak Tablo 9’a göre düzenli çalışma faaliyetinden ziyade ders 

dışında yapılan uygulamaların daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Türk dizilerini, 

filmlerini izlemenin öğrencilerin en çok yaptıkları etkinlik olduğu tespit edilmiştir. Bu sonucu, 

arkadaşlarla Türkçe konuşmak, Türkçe şarkı dinlemek, alışveriş ve seyahatlerde Türkçe 

konuşmak, arkadaşlar ile Türkçe mesajlaşmak, Türkçe kitaplar okumak ve Türkçe makale, 

gazete vs. okumak seçeneklerinin takip ettiği anlaşılmaktadır. Tablodan da anlaşılacağı gibi kitap 

okuma, araştırma yapma vb. gibi akademik faaliyetlerden ziyade sosyalleşmeye ve iletişime 

dayalı faaliyetlerin öğrenciler arasında daha yaygın olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 10. Türkçe öğrenirken öğrencilerin kendilerini motive etme yolları 

Motive Etme Yolları Öğrenci Sayısı (n) 

Türkiye’de eğitim göreceğimi düşünüyorum. 31 

Türkçeyi iyi bilirsem iş bulacağıma inanıyorum. 4 

Türkiye’de uzun süre yaşamak istediğimi hayal ediyorum. 7 

Yeni bir dil öğreneceğimi düşünüyorum. 17 

Türkçe bilirsem daha akıcı konuşabileceğimi düşünüyorum. 11 

Tablo 10 incelendiğinde öğrencilerin kendi motivasyonlarını artırma, Türkçe öğrenmek 

için kendilerini güdüleme yöntemlerinin birbirinden farklı olduğu görülecektir. Araştırma 

kapsamında toplanan verilerin analizi neticesinde elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin 

kendilerini, en fazla Türkiye’de eğitim görürken düşlemenin motive ettiği tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte yeni bir dil öğrenecek olma, akıcı konuşabilecek olma, Türkiye’de uzun süre 

yaşayabilme ihtimali, Türkiye’de iyi bir iş bulabilme umudu vb. gibi seçeneklerin de 

öğrencilerde motivasyonu artırdığı görülmektedir. En yüksek oranın Türkiye’de eğitim görme 

seçeneği olması Tablo 4’teki sonuçlar ile de örtüşmektedir (Bk. Tablo 4). 

Motivasyonu artıran uygulamalar olduğu gibi azaltan uygulamaların da olabileceğinden 

hareketle öğrencilerin dil eğitimlerini olumsuz etkileyen, motivasyonu azaltan, şevklerini ve 

azimlerini kıran etkenler sorulmuş, elde edilen sonuçlar Tablo 11’de gösterilmiştir (Bk. Tablo 

11).  

Tablo 11. Türkçe öğrenirken öğrencilerin motivasyonunu azaltan uygulamalar 

Motivasyonu Azaltan Uygulamalar Öğrenci Sayısı (n) 

Yazma çalışmaları                              17 

Dil bilgisi konuları                             12 

Anlayamadığım/Zor gelen konular 12 

Yeterince iyi konuşamamak              16 

Verilen ödevler 1 

Kitaptaki etkinlikler  7 

Aile özlemi 3 

Hastalık 6 

Tablo 11’e göre yazma çalışmaları ile yeterince iyi konuşamamak öğrencilerde 

motivasyon eksikliğinin nedenleri arasında ilk sırayı almaktadır. Yazma çalışmalarındaki 
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isteksizlik, zorlanma ve öğrencilerin genel seviyelerine oranla konuşma becerilerinde 

kendilerince gördükleri yetersizlik bu eksikliğin birincil sebepleri arasındadır. Ayrıca dil bilgisi 

konuları, yeterince iyi kavranmayan konular, etkinlikler, verilen ödevler ve aile özlemi ya da 

hastalık vb. gibi psikolojik unsurların da motivasyonu azalttığı tespit edilmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yabancı dil öğrenimini etkileyen pek çok etken vardır. Bunlar arasında kişinin yaş, 

cinsiyet vb. gibi özelliklerinin yanı sıra dil öğrenim amacı önemli bir yer tutar. Uzun yıllardır 

Türkiye’de yabancı dil öğrenimi ve öğrtimi meselesi ele alınmış, belli başlı tartışma 

konularından birisi olmuştur. Bilindiği gibi bu tartışma daha çok “Neden öğrenemiyoruz?” 

sorusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Oysa “Neden öğrenemiyoruz?” sorusundan önce “Neden 

öğrenmeliyiz?” ve “Nasıl öğrenmeliyiz?” sorularının sorulması daha önemlidir. Çünkü bir amaç 

olmadan yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinin öğrenen için istendik sonuçlar vermeyeceği 

açıktır. Bunun en büyük göstergelerinden birisi kurslar aracılığı ile dil öğrenmek isteyenler ile 

sadece okullardaki eğitimle dil öğrenen bireyler arasındaki başarı farkıdır. Bu nedenle dil 

öğrenim amacı yadsınmamalı, ilköğretimden itibaren verilen yabancı dil eğitimlerinde bireylere 

önce amaç aşılanmalıdır. Konu ile ilgili olarak Başkan (2006) “Çok sayıda insan, yabancı dil 

öğrenmenin, gerçekten faydalı olup olmayacağını düşünmeksizin bu işe girişmekte ve hem 

zamanlarını hem de güçlerini boşa harcayarak, sonunda, içlerinde bir bıkkınlıkla, bir eziklikle bu 

işten vazgeçmektedirler” (Başkan, 2006:  62) diyerek amaçsız dil öğrenmenin sonucunda 

yaşanan psikolojik yıkıma dikkat çeker.  

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmeye çalışan öğrenciler üzerinde yapılan araştırmada, 

bu öğrencilerin dil öğrenim amaçlarının farklılık gösterdiği, “eğitim görmek için” Türkçe 

öğrenmek isteyenlerin oranının daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Farklı ülke ve kültürden 

gelen öğrencilerin daha çok eğitim görmek için dil öğrendikleri tespit edilmiştir (Bk. Tablo 4). 

Genel itibarıyla katılımcıların Türkiye’de yaşamaktan ve Türkçe öğreniyor olmaktan memnun 

oldukları görülmüştür (Bk. Grafik 1). Araştırmada iyi derecede Türkçe bilmenin kendilerine 

yarar sağlayacağını, bu nedenle dersleri düzenli takip ettikleri, ancak ders dışı bireysel çalışma 

saatlerinin az olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Öğrencilerin Türkçeyi daha iyi öğrenmek amacıyla ders dışı yaptıkları faaliyetler 

incelendiğinde ise Türk film ve dizilerini izlemenin yaygın yapılan bir etkinlik olduğu 

görülmektedir. Buradan hareketle Tablo 9 incelendiğinde sosyal etkinliklerin akademik 

faaliyetlere göre daha fazla yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin iletişim 

becerilerini geliştirmeye dönük etkinliklere yönlendirilmeleri yerinde olacaktır.  

Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecinde kendilerini motive etme yolları incelendiğinde 

ise en büyük oranın “Türkiye’de eğitim görmek” seçeneğinin olduğu görülecektir. Bu seçeneği 

yeni bir dil öğrenme heyecanı, iş bulma vd. seçeneklerin takip ettiği anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin motivasyonunu artıran pek çok yol olmakla birlikte motivasyonlarını azaltan 

etkenlerin de olduğu tespit edilmiştir. Özellikle yazma çalışmalarında görülen isteksizlik ve 

başarısızlık bu duruma örnektir.  

Sonuç olarak dil öğrenim amacı ağırlıklı olarak “eğitim görmek” olan öğrencilerin 

kendilerini aynı şekilde Türkiye’de eğitim görerek düşledikleri ve bu şekilde motive ettikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle ilköğretimden itibaren verilen yabancı dil eğitimlerinde de 

öncelikle dil öğrenim amacının belirlemesi yerinde olacaktır. Bunun yanı sıra günümüzde dil 

öğreniminin sadece kitaplardan yapılmadığı, film izlemek, müzik dinlemek, sosyalleşmek vb. 

gibi etkinlikler aracılığı ile de geliştirilebildiği aşikârdır. Çelebi (2006), aynı şekilde dilin 

yaşanılarak öğrenilen bir beceri olduğu üzerinde durur ve izlencelerin bu ilkeye göre 

hazırlanması gerektiğini ifade eder. Buradan hareketle öğrencilerin planlı ders dışı faaliyetlerde 

iletişim becerilerini geliştirmeye dönük etkinliklere yönlendirilmelerinin yabancı dil öğrenimine 

katkı sunacağı düşünülmektedir.  
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