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Öz

Bu çalıĢma, sosyal ve duygusal dil öğrenme stratejilerinin dil öğrenme
sürecinde nasıl iĢe koĢulacağını ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
kullanımının önemini ortaya koymak amacıyla yapılmıĢtır. Yabancı bir dili
öğrenme sürecinde iletiĢim, bireysel dil tercihi ve kültüre dair tüm unsurların
kullanımı gibi konular sosyal dil öğrenme stratejilerinden yararlanmayı
gerektirir. Öğrencinin kendi güdüsel ve duygusal güçlüklerini fark edebilmesi
ve öğrenmeyi kolaylaĢtırmak adına bunlardan doğan engelleri
kaldırılabilmesi, çeĢitli yollar denemesi ise duygusal dil öğrenme
stratejileriyle ilgilidir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gerek sınıf
içinde gerekse sınıf dıĢı etkinliklerde baĢarı sağlamak için her öğrencinin
öğrenme stratejilerinin belirlenmesi/ geliĢtirilmesi ve bunların öğrenciler
tarafından içselleĢtirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği ve konuyla ilgili
farkındalık oluĢturma bu çalıĢmanın en önemli sonucudur.
Anahtar Sözcükler: Dil öğrenme stratejileri, yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi, sosyal-duygusal dil öğrenme stratejileri.
SOCIAL-EMOTIONAL LANGUAGE LEARNING STRATEGIES
AND ITS PLACE OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN
LANGUAGE
Abstract
This study was carried out to show how social and emotional language
learning strategies will be used in the language learning process and the
importance of these strategies in using of teaching Turkish language as a
foreign language. In the process of learning a foreign language, topics such as
communication, individual language preference and the use of all elements of
the culture require using of social language learning strategies. The ability of
the learners to recognize their own motivational and emotional difficulties
and to remove obstacles arising from them in order to facilitate learning, and
to test various ways are concerned with emotional language learning
strategies. It is the most important result of this study that the effort must be
made the learning strategies of each student should be determined /
developed and internalized by the students in order to achieve success at the
activities in class or out-of-class, and awareness about the subject should be
made in teaching Turkish as a foreign language.
Keywords: Language learning strategies, teaching Turkish as a foreign
language, social emotional language learning strategies.
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1. GiriĢ

Yabancı dil öğretiminin istenen düzeyde, nitelikli ve verimli bir öğrenme sürecinde
gerçekleĢtirilebilmesi; zaman, emek ve maliyet açısından en kısa ve pratik olanakların
sağlanabilmesi için öğretmen ve öğrenciye rehberlik edecek bir yol haritasına ihtiyaç vardır.
Yabancı dil öğrenme sürecinde hata oranını azaltmak için birtakım önlemler almayı ve hedefler
doğrultusunda öğretim etkinliklerini yürütmeyi sağlayacak olan yol haritası stratejidir.
Günümüzde Türkiye‟de ve farklı ülkelerde çeĢitli sebeplerle Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenen kiĢilerin sayısında ciddi bir artıĢ yaĢanmakta ve yabancılara Türkçe öğretimi giderek
önem kazanan bir konu olmaya baĢlamaktadır. Bu durum, Türkçenin öğrenilmesinde ve
öğretilmesinde çağdaĢ yöntem ve tekniklerin öğretim ortamlarında kullanılmasına ve çeĢitli
materyallerle desteklenmiĢ etkinliklerin uygulanmasına fırsat tanımaktadır. Bir yanda Türkçenin
yabancı dil olarak öğretiminde tüm bu sınıf içi uygulamalar sürerken diğer yanda da çeĢitli
sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Söz konusu sorunların neler olabileceği ve onlara yönelik ne gibi
önlemler alınabileceği araĢtırmalara konu olmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
yaĢanan sorunları ve bu sorunların çözümü için öne sürülen önerileri ele alan çalıĢmalar
incelendiğinde, daha çok eğitimin öğretim boyutunun ağırlıkta olduğu ve öğrenim boyutuna
yönelik çalıĢmaların ve sorun tespitinin öğrenen merkezli sorunlar baĢlığı altında genel bir
Ģekilde değerlendirildiği görülmektedir (Yağmur, 2006; Açık, 2008; CandaĢ Karababa, 2009;
Özyürek, 2009; Alyılmaz, 2010; Derman, 2010; Öksüz, 2011; Ünlü, 2011; Er, Biçer ve
Bozkırlı, 2012).
Öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin öğrenme yollarını araĢtıran ve öğrenme
stratejilerinin çeĢitliliğinden kaynaklanan sorunlara odaklanan çalıĢmaların sayısında da ciddi
bir artıĢ olduğu gözlenmektedir. Örneğin Alyılmaz ve ġengül‟ün (2017) çalıĢmasında dil
öğrenme stratejilerinden bellek, biliĢsel ve telafi stratejilerine göre oluĢturulan etkinlikler
kullanılmıĢ ve B2 seviyesindeki öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkisi
araĢtırılmıĢtır. BaĢka bir çalıĢmada Bayezit ve Çubukçu (2015), Chamot ve O‟Malley‟in dil
öğrenme stratejilerine göre yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve Ġngilizce öğretimi alanlarında
kullanılan iki ders kitabını incelemiĢler ve bu kitaplarda kullanılan stratejileri belirlemiĢlerdir.
Barut (2015), Türkiye‟de yabancı dil olarak Türkçe öğrenmekte olan üniversite öğrencilerinin
dil öğrenme stratejilerini kullanım düzeylerini tespit etmek amacıyla bir çalıĢma yapmıĢ ve
öğrencilerin strateji kullanımlarının farklı değiĢkenlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını
araĢtırmıĢtır. Bir baĢka çalıĢmada Alyılmaz ve ġengül (2018), dil öğrenme stratejilerinin B2
seviyesindeki öğrencilerin dilbilgisi baĢarıları ve kalıcılık üzerindeki etkisini belirlemek
amacıyla bir çalıĢma ortaya koymuĢlardır. BölükbaĢ‟ın (2013) bir çalıĢmasında da yabancı dil
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olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin kullanmıĢ oldukları dil öğrenme stratejileri ve bu
stratejilerin sözcük öğrenimine etkisi araĢtırılmıĢtır. Boylu (2015) tarafından yapılan baĢka bir
çalıĢmada ise yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kullandıkları dil öğrenme stratejileri
belirlenmiĢ ve yaĢ, cinsiyet, anadili, eğitim durumu, kur düzeyi, Türkçe dıĢında bilinen yabancı
dil sayısı, Türkçe öğrenme süresi, Türkçe öğrenilen kurum, Türkçe öğrenme yeri ile soy gibi
değiĢkenlerle kullanılan stratejiler arasındaki iliĢki incelenmiĢtir.
Benzer Ģekilde dil öğrenme stratejilerinin öğrenme ortamında kullanımı, uygulamadaki
etkisi, değiĢkenlerle iliĢkisi ve konuyla ilgili görüĢlerin de ele alındığı baĢka çalıĢmalar
mevcuttur (ġeref ve Cin ġeker, 2017; ġengül, 2016; Bülbül, 2015; Harputoğlu, 2015; Elemen,
2014; Güngör, 2013; ġengül, 2012; Silahsızoğlu, 2004).
Ġlgili çalıĢmalara dayanarak, dilin öğretimi odaklı konular kadar öğrenimi konusundaki
konuların psikososyal arka planının da araĢtırılmaya değer olduğunu söylemek gerekir. Çünkü
öğrencinin dili öğrenirken iletiĢim, etkileĢim ve iĢ birliğini ihtiyaç olarak gördüğü; dil
öğrenmeye karĢı tutum, inanç ve anlam yüklediği durumların araĢtırılması belki de pek çok
sorunun çözümünde kolaylık sağlayacaktır.
Bu bağlamda bu çalıĢmanın amacı da sosyal ve duygusal dil öğrenme stratejilerinin dil
öğrenme sürecinde nasıl iĢe koĢulacağını ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
kullanımının önemini ortaya koymaktır.
2. Yöntem
Bu çalıĢmada nitel araĢtırma yönteminin ilkelerine uyulmuĢtur. Doküman analizi ve
literatür taraması ile toplanan veriler, araĢtırmanın amacına göre düzenlenmiĢtir.
3.1. Dil Öğrenme Stratejisi Nedir?
“Ġlk olarak askerî alanda kullanılmaya baĢlanan” (Saydı, 2007: 7) strateji terimi, “karar
alma, hedefe yürüme, engelleri aĢma, Ģartları uygun hâle getirme, en uygun yolları deneme ve
her koĢulda benzer tavırlar sergileme gibi anlamlar taĢımaktadır. Bu bağlamda strateji, bir
faaliyetin uzun süreli hedef ve temel amaçlarını belirlemeyi, eyleme geçmeyi ve hedefe
götürecek olan doğru kaynakları seçmeyi ve kullanmayı ifade etmektedir” (Köksal ve
VarıĢoğlu, 2012: 81-82).
Dil öğrenme stratejileri, yabancı bir dilin öğrenilmesinde önemli bir iĢleve sahiptir.
Öğrenme stratejisinin “öğrenim üslubu, öğrenme tekniği, öğrenme taktiği, performans,
yetkinlik” gibi terimlerle de karĢılanmaya çalıĢıldığı bilinmektedir (Saydı, 2007: 7). Strateji bir
amaca yönelik olarak bilinçli hareket etmeyi, öğrenmeyi yönetmek ve arzulanan amaçlara
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ulaĢmak için atılan adımları çağrıĢtırır (Ehrman ve Oxford 1990: 312). Dil öğrenme stratejileri,
“bilginin edinimi, belleğe yüklenmesi, yüklenen bilginin hatırlanması, bilgiye eriĢimi ve bu
bilginin kullanımına yardım etmesi için öğrenci tarafından yürütülen bilinçli faaliyetler ve
öğrencilerin yabancı dil öğrenmede becerilerini geliĢtirmek için kullandıkları belli etkinlik,
davranıĢ ya da teknikler” (Oxford, 1996; Oxford, Cho, Leung ve Kim, 2004) olarak
tanımlanmaktadır. Benzer bir tanımda ise O‟Malley ve Chamot (1990), dil öğrenme
stratejilerinin “yeni bilgiyi anlama, öğrenme ve akılda tutmayı kolaylaĢtırdığını”; Cohen (2003)
ise dil öğrenme stratejilerinin “öğrenen tarafından bilinçli Ģekilde seçilen öğrenme süreçleri”
olduğunu ifade etmektedirler. Ehrman, Leaver ve Oxford (2003) ise dil öğrenme stratejilerinin
“tek tek değil bir kaçının birlikte kullanılmasının yararlı olacağını belirtmekte, öğrenene özgü
yöntemlerin geçerli ve etkili olacağını” dile getirmektedirler.
Dil öğrenme stratejileri, yabancı dil öğretiminin her aĢamasında öğrenci tarafından plan
yapmak ve süreci/ bilgiyi değerlendirmek açısından oldukça önemlidir. Öğrencilerin kendi
öğrenme süreçlerini daha rahat kontrol edebilmelerini, doğru kararlar alıp süreci
yönlendirebilmelerini, zorlandıkları konuları tespit edebilmelerini ve çözüm için risk
alabilmelerini sağlar (Chamot, 2004). Öğrenenler “öğrenme stratejilerini kullanarak kendilerini
nasıl güdüleyeceklerini, nasıl hatırlayacaklarını, nasıl düĢüneceklerini öğrenmektedirler” (Özkal
ve Çetingöz, 2006). Bu bakımdan, öğrenme faaliyetinin tam merkezinde olan öğrenci, dil
öğrenirken bağımsız kararlar alabilme ve öğrenme ihtiyacına göre strateji seçebilme yeteneğine
sahip olmalıdır.
Dil öğrenme stratejileri, yabancı dil öğrencisi için bir rehberdir. Öğrenme sürecinde
öğrenciye kolaylık sağlamaktadır. Dil öğrenimi sırasında öğrenci tarafından bilinçli bir Ģekilde
seçilen ve uygulanan uygun bir öğrenme stratejisi, öğrencinin sonraki öğrenmelerinde ona yol
gösterir ve onun kısa sürede öğrenmesini sağlar.
3.2. Dil Öğrenme Stratejileri ve Öğretme-Öğrenme YaklaĢımları Arasındaki ĠliĢki
Öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayıĢı, öğrenme kavramını öğretim kavramdan ayırmıĢ
ve önemini gün yüzüne çıkarmıĢtır. Öğrenme kavramının tanımının arkasında çeĢitli öğrenme
yaklaĢımları bulunmaktadır. Farklı yaklaĢımlara bağlı olarak yapılan tanımlar öğrenmenin farklı
özelliklerini öne çıkarmaktadır. DavranıĢçılığa göre öğrenme tekrarlar ve yaĢantı zenginliği ile
davranıĢta kendini gösteren sürekli değiĢiklik; biliĢselciliğe göre biliĢsel gereksinimlerden
kaynaklanan ağırlık noktasını bilgiyi depolama ve bilgiyi iĢleme durumunun oluĢturduğu bir
kavrama süreci (Bacanlı, 2003: 14-21); yapısalcı yaklaĢıma göre ise bireyin, zihninde bir
yapılandırma sonucunda oluĢturduğu içsel bir süreç (YaĢar, 1998) olarak tanımlanmaktadır.
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Öğrenme stratejileri bu temel öğrenme kuramlarından beslenmektedir. Özellikle dil
edinimi sürecinde sıkça baĢvurulan öğrenme stratejilerinin hangi kurama dayandığını bilmek,
hem öğrencinin hem de öğretmenin iĢini kolaylaĢtıracaktır. Dilin anlam ve çağrıĢım dünyasını
görmezden gelen, gözlenebilen davranıĢlar üzerinde yoğunlaĢan davranıĢçı öğrenme kuramı,
geleneksel öğretmen merkezli eğitim anlayıĢını beraberinde getirmektedir. Böyle bir öğrenme
ortamında öğrenen edilgendir. Öğretmenin kullandığı pekiĢtireç, ceza, ödül gibi uyarıcılar
öğrenme üzerinde etkilidir. Öğrenmeyi uyarıcı ve tepki bağı olarak açıklayan bu kuram, baĢka
kuramcılar tarafından daima eleĢtirilmiĢtir (Özden, 2008: 62).
DavranıĢçıların aksine biliĢsel kuramcılar öğrencilerin yaĢantı zenginliğine, yaĢantılara
yükledikleri anlamlara, zihinsel süreçlerini aktif bir Ģekilde kullanmalarına ve ön bilgileriyle
yeni öğrendikleri bilgileri iliĢkilendirmelerine önem vermekte; öğrenmenin bilgiyi kodlama,
çağırma ve sunma gibi faktörlerle gerçekleĢtiğini ifade etmektedirler (Senemoğlu, 2005: 299).
Yapılandırmacı yaklaĢımın öğrenme stratejilerini belirlemedeki en önemli etkisi hiç
Ģüphesiz ki öğrenci merkezli eğitim anlayıĢına olanak sağlamasıdır (Özden, 2008: 75). Bireysel
farklılıkları, öğrenme biçimlerini, ihtiyaç ve amaç belirmeyi de beraberinde getiren öğrenci
merkezli eğitim, dil öğrenmede en çok üzerinde durulması gereken hususlardan bazılarıdır.
Öğrenci kendi ihtiyaçları doğrultusunda, kendi öğrenme biçimine göre öğrenme ortamında aktif
bir rol alabilmekte ve baĢarısını kalıcı hâle getirebilmektedir. Bu bağlamda gerek ana dilin
gerekse yabancı dilin nasıl öğrenileceği ve kalıcılığının nasıl sağlanacağı gibi sorular öğrenme
stratejilerinin belirlenmesi konusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin rollerini belirlemeye
yardımcı olacaktır.
4. Dil Öğrenme Stratejilerinin Sınıflandırılması
BaĢarılı bir dil öğrencisinin temel özelliklerinin neler olduğuyla ilgili ilk araĢtırmalar
1970‟lerde baĢlamıĢ ve dil öğrenme stratejileriyle ilgili ilk çalıĢmalar da bu yıllardan itibaren
yapılmaya baĢlanmıĢtır (Cesur ve Fer, 2007). ÇeĢitli araĢtırmalarla sınırları geniĢletilen dil
öğrenme stratejileri kavramının nasıl sınıflandırılması gerektiği de önem kazanmıĢtır. Dil
öğrenme stratejileri bu konuda uzman olan araĢtırmacılarca farklı Ģekillerde tasnif edilmiĢtir.
Chamot ve Kupper (1989: 14) stratejilerin “biliĢsel, biliĢüstü ve sosyal-duygusal
stratejiler”

olmak

üzere

üç

grupta

toplanabileceğini

belirtmiĢlerdir.

Rubin

(1987)

sınıflandırmasını “öğrenme stratejileri, iletiĢim stratejileri ve sosyal stratejiler” olmak üzere üç
grupta yapmıĢtır. O‟Malley, Chamot, Stewner-Manzanares, Russu ve Kupper (1985) genel
olarak “biliĢ ötesi stratejiler, biliĢsel stratejiler ve sosyal-biliĢsel stratejiler” olmak üzere üç
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grupta ele alırlarken; Jones ise “oluĢturucu stratejiler ve yapılandırıcı stratejiler” (akt. Sünbül,
1998) olmak üzere iki ana grup hâlinde sınıflandırmıĢtır.
Gagne ve Driscoll öğrenme stratejilerini biliĢsel iĢleme sürecinde kullanıldıkları
durumlara ve bu süreçteki becerileri geliĢtirme durumlarına göre; “dikkat stratejileri, kısa süreli
depolamayı artırma stratejileri, kodlamayı artırma stratejileri, geri getirmeyi artırma stratejileri,
izleme yönetme stratejileri” (akt. Öztürk, 1995) olmak üzere beĢ ana baĢlık altında
sınıflandırmıĢlardır.
Öztürk (1995) öğrenme stratejileri ile ilgili yapılan sınıflamaları inceleyerek “dikkat
stratejisi, tekrar stratejisi, anlamlandırma stratejisi, zihne yerleĢtirme stratejisi, hatırlama
stratejisi, biliĢi yönetme stratejisi, duyuĢsal stratejiler” olarak yedi grupta toplanan yeni bir
sınıflama yapmıĢtır.
Öğrencilerin geliĢim süreçlerini göz önünde bulundurarak bir sınıflama yapan Mayer
öğrenme stratejilerinin geliĢim aĢamalarını “erken dönem (okulöncesi dönem), geçiĢ dönemi
(ilkokul yılları) ve son dönem (ortaokul, lise ve yetiĢkinlik dönemleri)” (akt. Tay, 2002) olmak
üzere üç döneme ayırmıĢtır.
Öğrenme stratejilerine iliĢkin yapılan en geniĢ sınıflamalardan biri olan Weinstein ve
Mayer (1986)‟in sınıflaması, „temel ve karmaĢık‟ olan bilgilerin öğrenilmesini önemseyen bir
sınıflamadır. Sınıflamada “temel tekrarlama stratejileri, karmaĢık tekrarlama stratejileri, temel
anlamlandırma stratejileri, karmaĢık anlamlandırma stratejileri, temel örgütleme stratejileri,
karmaĢık örgütleme stratejileri, kavramayı izleme stratejileri, duyuĢsal stratejiler” olarak toplam
sekiz stratejiye yer verilmiĢtir.
Oxford‟un yaptığı sınıflandırma ise yapılan sınıflandırmalar arasından en ayrıntılı
olanlardan biri olarak görülmektedir (Lan ve Oxford, 2003). Oxford, dil öğrenme stratejilerini
“dolaylı ve dolaysız stratejiler” olmak üzere iki temel grupta sınıflandırmıĢtır:
a. Dolaysız Stratejiler: Dolaysız stratejiler öğrenmeye doğrudan etki edip katkı
sağlayan stratejilerdir. Oxford dolaysız stratejileri Ģu üç alt grupta ele almıĢtır:
i. Bellek Stratejiler: Bilginin uzun süreli belleğe gönderilmesine ve tekrar hatırlanması
için hafızada kalıcı olarak muhafaza edilebilmesine yardımcı olan stratejilerdir. Öğrenilenleri
bellekte tutmak, bilgiler arasında bağlantı kurmak, ayrıntıları gözden geçirmek, görsel ve iĢitsel
araçlara baĢvurmak gibi iĢlemlerdir.
ii. Bilişsel Stratejiler: Öğrenilenlerden anlam ve düĢünce çıkarmak için kullanılan
stratejilerdir. Bunlar; uygulama yapmak (AlıĢtırmalar yoluyla tekrarlama yapmak, sesler
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üzerinde uygulamalar yapmak vb.), ileti göndermek ve almak, iletileri çözümlemek ve onlardan
sonuç çıkarmak, girdiler ve çıktılar için yapı oluĢturmak (özet çıkarma, not tutma, önemli
noktaların üzerinde durma ve tartıĢma yapma) Ģeklinde gruplandırılabilir.
iii. Telafi Stratejileri: Bu stratejiler iletiĢim engellerini ortadan kaldırmak ve ortaya
çıkan zorluklarla baĢa çıkabilmek için kullanılır. Bu stratejiler; yol gösterici bir tahminde
bulunmak, anlatım sırasında sınırlılıkların üstesinden gelme yeterliliğine sahip olmak Ģeklinde
iki grup olarak sınıflandırılmıĢtır.
b. Dolaylı Stratejiler: Öğrenim süreciyle doğrudan ilgili stratejiler değillerdir. Ancak bu
grupta yer alan stratejiler, öğrenme üzerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu gruptaki
stratejiler Ģu üç alt gruba ayrılmıĢtır:
i. Üst Bilişsel Stratejiler: Öğrencilerin öğrendiklerini düzenlemelerine, planlamalarına,
odaklanmalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olan bu tür stratejiler; daha önceden
bilinenleri yeni bir bilgi kazanıldığında gözden geçirip iki bilgi arasında bağlantı kurmaya ve
öğrenme üzerinde odaklanmaya, öğrenmeyi programlamaya, öz denetim yapmaya, öğrenme
sürecini değerlendirmeye yardımcı olur.
ii. Duygusal Stratejiler: Öğrencilerin sahip oldukları duygular, inançlar, motivasyonlar
ve tutumlar öğrenme sürecini etkilediğinden bu tür duygusal davranıĢları kontrol edebilmek için
uygulanan stratejilerdir. Bu stratejiler; rahatlama yollarına baĢvurarak kaygıyla baĢ etmek,
öğrenme sırasında kendini ödüllendirmek, kendini motive etmek, kendi duygusal değiĢimlerini
izlemek Ģeklinde üç grup hâlinde sıralanmıĢtır.
iii. Sosyal Stratejiler: Bu gruptaki stratejiler öğrencinin hedef dili kullananlarla
iletiĢime geçmesini teĢvik eder. ĠletiĢim kurması noktasında onu cesaretlendirir ve sözlü iletiĢim
kuran öğrencilerde etkileĢimi sağlamaya yardımcı olur. Sosyal stratejiler soru sormak, cevap
vermek, muhatabı onaylamak, hataları düzeltmek, ricada bulunmak; bir konuda, öğrendiği dili
konuĢanlarla iĢ birliği yapmak; farklı kültürlerdeki insanların duygu ve düĢüncelerini
öğrenmeye çalıĢmak Ģeklinde sıralanmıĢtır.
5. Sosyal-Duygusal Dil Öğrenme Stratejileri
Yabancı bir dili öğrenme sürecinde sosyal stratejiler, öğrenmede hedef dilin ve kültürün
önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgular. Öğrenme süreci öğrencinin kendisiyle baĢ baĢa
olduğu bir ortamda gerçekleĢmediği için öğrenmede sosyal etkileĢimin, dilin ve dolayısıyla
sözlü iletiĢimin önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Çünkü baĢkalarıyla beraber bir dili
öğrenmeye çalıĢan öğrenci kendi baĢına baĢarabileceklerinden çok daha fazlasını baĢarabilir.
Öğrenme ortamında diğer öğrencilerle etkileĢerek öğrenmenin aracı ise sözlü iletiĢimdir. Diğer
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yandan öğrencinin içinde yaĢadığı toplumsal, kültürel veya sosyal çevre, öğrendiği bilgileri
algılayıp anlamlandırmasında çok etkilidir. Öğrencinin yabancı dil öğrenme sürecinde
karĢılaĢtığı problemleri aĢabilmesi de yine sosyal çevreden gördüğü desteğe birebir bağlıdır.
Öğrenci bazı problemleri kendi baĢına çözebilir ama bazı problemleri aĢması için etrafındaki
sosyal çevreden yardım alması gerekir.
Öğrenciler, yabancı bir dili öğrenme süreci içerisinde kendi kendine öğrenmek için
uygun biliĢsel öğrenme stratejilerine baĢvurmakla beraber öğrenme hedeflerine ulaĢmada
güçlükle karĢılaĢması çoğu zaman kaçınılmaz olmaktadır. Bu güçlükler biliĢsel olmaktan çok
güdüsel, edimsel veya duygusal faktörlerden de kaynaklanabilir.
Öğrenciler

bu

zorlukların

üstesinden

gelmek

için

duygusal

stratejilerden

faydalanabilirler. Böylelikle kendileri için öğrenmeyi sağlayıcı koĢulları oluĢturmuĢ olurlar.
Duygusal stratejiler, öğrenmede güdüsel ve duygusal engellerin ortadan kaldırılmasında
öğrencilerin en büyük kılavuzu konumunda sayılabilirler. Duygusal stratejiler, olumlu bir benlik
ve iyi bir ahlâk geliĢimini göz önünde bulundurur. Benlik, bireyin kendisini değerli hissetmesi,
yeteneklerine ve yapabileceklerine güvenmesi, kendi farklılıklarını keĢfedip bunlara değer
vermesiyle ilgilidir. Olumlu benlik algısına sahip olan öğrenciler dil öğrenme sürecinde kendini
gerçekleĢtirir, kendisi ve çevresiyle barıĢıktır, kapasitelerine güvenirler. Ahlâk geliĢimi ise
öğrencinin toplumsal değer yargılarını edinmiĢ bir Ģekilde bulunduğu çevreye uyumunu
kolaylaĢtırırken, aynı zamanda kendi ilke ve değer yargılarını oluĢturmasına imkân sunar.
5.1. Sosyal Stratejiler Nelerdir?
Sosyal stratejilerin dil öğrenme sürecine en büyük katkısı, öğrenmede sosyal çevrenin
önemini vurgulaması ve sözlü iletiĢimi önemsemesidir. Öğrenme ve öğretme sürecindeki ortam
düĢünüldüğünde her türlü etkinliğin sosyal bir uğraĢ olduğu görülür. Aynı zamanda öğrenme
sürecinde öğretici-öğrenci ve öğrenci-diğer öğrenciler arasındaki sosyal etkileĢim ve kuvvetli
iletiĢim de öğrenmeyi kolaylaĢtıracaktır. Sağlıklı ve geliĢmiĢ bir benlik algısına sahip olan
öğrencilerin sosyal olarak da geliĢmiĢ olduklarını söylemek mümkündür. Benliğin önemli bir
boyutu olarak görülen sosyal geliĢme, öğrencinin uyum sürecinde kendi bireysel özelliklerini
muhafaza ederek farklı durumlara uyum sağlamasını kolaylaĢtırır.
Sosyal stratejilerle öğrencilerin birbirleriyle çalıĢmaları ve etkileĢimleri sağlanabilir.
Öğrenciler öğrendikleri yeni bilgileri diğer öğrencilerle ve öğreticilerle paylaĢarak ve tartıĢarak
daha kolay bir Ģekilde benimserler.
Dil öğrenme süreci, sosyal olarak aktif olan öğrencilerle baĢarılı ve zevkli hâle gelebilir.
Öğrenciler,

sosyal

stratejileri

kullanarak

öğrendikleri

doğrultusunda

yeni
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yapılandırırlar. Öğrenme, öğrenme sürecinde verilen bilgileri pasif bir Ģekilde sorgulanmadan ve
yapılandırılmadan kabul ediliĢi süreci değildir. Aksine öğrencinin, sürekli olarak hem çevresiyle
iletiĢim noktasında hem de verilen bilgilerin iĢlenmesinde aktif olmasını gerektirir.
Geleneksel dil öğrenme süreci etkinliklerinde, öğrenciler sosyal etkileĢimlerinden ayrı
tutularak, öğretme sürecinin sadece öğrenciyle öğrenilen ders materyalleri arasında bire bir iliĢki
olduğu anlayıĢı kabul görmüĢtür. Sosyal stratejilerle, öğrenmenin sosyal yönü önemsenmiĢ, dil
eğitimi sürecinde etkileĢim ve bilginin öğrenme ortamında kullanılması üzerinde önemle
durulmuĢtur.
Yabancı dil öğrenmede kullanılabilecek bazı sosyal stratejiler Ģunlardır:
Açıklığa kavuşturma: Dil öğrenme sürecinde anlaĢılmayan ya da tam olarak
anlamlandırılamayan bilgiler hakkında hem sosyal çevreye hem de öğretmene sorular sorarak,
sürecin daha çabuk sürede baĢarıya ulaĢması sağlanmalıdır. Diğer yandan konunun açıklığa
kavuĢturulması sırasında sorulan sorular soyut fikirlerin daha belirgin hâle gelmesini sağlar.
Sözlü olarak yapılan tartıĢmalar sırasında var olan yanlıĢlara da anında müdahale etme Ģansı
doğar. Bu yolla öğrenciye verilmek istenen bilgiler daha iyi bir Ģekilde yapılandırılmıĢ olur. Bu
tür uğraĢlar aynı zamanda öğretmen öğrencinin öğrenme düzeyinin hangi seviyede olduğu
hakkında da bilgi verir (Saydı, 2007: 52).
Bilgileri doğrulatma: Öğrenciler, emin olmadıkları durumlarda bilgilerini doğrulatmak
için o bilgiyi tam olarak bilen arkadaĢlarıyla iletiĢime geçmelidir. Böylelikle öğrenci hatalarını
görüp bilgilerini düzeltme imkânı bulur. Bu yönde stratejik farkındalığa sahip olan öğrenci emin
olmadığı bilgilerini gerek öğretmenine gerekse de arkadaĢlarına sözlü iletiĢim aracılığıyla
doğrulatarak öğrenimini iyi bir Ģekilde yönetmiĢ olur. Aynı zamanda öğrenme süreci içerisinde
zaman kaybetmeden hedef dildeki yeterliliğini artırma baĢarısı yakalar. OluĢabilecek herhangi
bir belirsizliğin öğrenimini olumsuz yönde etkilemesine izin vermez.
İş birliği yapmak: Öğrenciler dil öğrenme sürecinde hedef dili yaĢantı hâline getirmek
için hem arkadaĢlarıyla hem de hedef dilde yeterli bilgiye ve donanıma sahip kiĢilerle iĢbirliği
yaparak öğrenme sürecini daha zevkli bir sürece dönüĢtürebilirler. Saydı‟ya (2007) göre sosyal
stratejileri uygulamada baĢarılı olan bir öğrenci iĢ birlikli bir çalıĢmada istenen becerileri
geliĢtirerek toplumsal rolünü yerine getirebilir. Bu ise öğrencinin dıĢarıya açılmasına, dinleme
becerisine, sorgulama ve baĢkalarını anlama becerisine doğrudan etki eden bir geliĢim aracıdır.
Aynı zamanda da sosyal motivasyon temel dayanağı da iĢbirliğidir. ĠĢbirliğine dayalı strateji
izleyen öğrenci kendi öz öğreniminin ekip arkadaĢının öğrenmesiyle geliĢebileceğinin
farkındadır. Böylelikle de öğretmenin öğrenmede bilgiyi aktaran tek kiĢi olmadığını da görür.
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Kültürel duyarlılık: Dil öğrenme sürecinde öğrencilerin farklı kültürlere sahip olan
arkadaĢlarının duygu ve düĢüncelerini öğrenmeye çalıĢmaları onlara öğrenmeye elveriĢli sosyal
bir ortam sunabilir. Kültürel duyarlılığa sahip olan öğrenci aynı zamanda farklı kültürler
hakkında bilgi sahibi olurken hedef dil doğrultusundaki yeterliliğini ve hedef dile ait söz
dağarcığını geliĢtirir. Diğer taraftan etrafında oluĢan sosyal çevre sayesinde öğrenmesini farklı
yönlere, farklı alanlara taĢıyabilir. Yani öğrenme sadece derste devam eden ve geliĢen bir süreç
olmak yerine sosyal hayatın birçok noktasında da devam etmiĢ olur. Böylelikle de öğrenci
hayatın farklı alanlara ait olan durumları, özellikleri ve olayları hedef dilin imkânları ve sınırları
dâhilinde tanımlama, tasvir etme ve değerlendirme olanağına kavuĢur.
5.2. Duygusal Stratejiler Nelerdir?
Eğitimde benlik kavramının ne kadar çok önemli olduğu bilinmektedir. Benlik
kavramının akademik, sosyal, duygusal ve bedensel olmak üzere dört boyutundan
bahsedilmektedir. Duygusal boyut, dil öğrenme sürecinde öğrencinin önündeki güdüsel ve
duygusal güçlüklerin kaldırılması ile ilgili farklı stratejiler sunar. Yabancı dil öğrenmede
kullanılabilecek bazı duygusal stratejiler Ģunlardır:
Öz bilinç: Öğrencinin öğrenme sürecinde kendini tanıması ve süreç içinde henüz
oluĢma esnasında bile olsa duygularını fark edebilmesi ile ilgilidir. Öz bilinç stratejisini
uygulamaya koyabilen öğrenci öğrenme süreci içerisinde kendini ve duygularını daha iyi
kontrol ederek öğrenimini baĢarılı bir Ģekilde sürdürebilir. Kendini tanıdığı için de öğrenme
esnasında karĢılaĢacağı sorunlarla nasıl baĢ edebileceğini de daha kolay tespit edebilir.
Duyguları idare etmek: Öğrencinin herhangi bir zorluk veya problem karĢısında
kendini

sakinleĢtirebilmesidir.

Süreç

içinde

oluĢması

muhtemel

olan

kaygılardan,

karamsarlıktan ve çeĢitli alınganlıklardan kurtulmaya çalıĢmaktır. Saydı‟ya (2007: 56) göre
duygularını yönetme stratejisine sahip olan öğrenci heyecanına mağlup olmaz. Aynı zamanda
öğretmene ait duyguları yönetme stratejisine yönelik tutum, öğrenim sırasında heyecanını
kontrol altında tutamayan öğrenciyi sakinleĢtirir. Öğrencinin duyguları yönetme stratejisi
becerisi kazanmasını sağlamıĢ olur. Bu beceriyi kazanmıĢ olan öğrenci, öğrenme esnasında
gerçekleĢtirilen iletiĢime daha iyi bir Ģekilde katılacağından ortak çalıĢmaların parçası hâline
gelecektir. Heyecanını kontrol altına almayı baĢarabilen öğrenci öneri ve hedeflerini de
kontrollü bir Ģekilde ifade etmeyi baĢarabilecektir.
Kendini harekete geçirmek: Öğrencinin hedef dili öğrenme amacı doğrultusunda
kendini doğru bir Ģekilde yönlendirmesini ve bu amaç için kendini yoğunlaĢtırabilmesini ifade
eder. Diğer bir ifadeyle öğrencinin kendi kendini cesaretlendirmesi ve baĢarı elde ettikçe kendi
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kendini ödüllendirmesi ve tebrik etmesidir. Bu yollarla öğrenci öğreniminde kendi kendini
motive ederek hem öğrenme sürecinde hem de sosyal çevre içinde etkin bir alana sahip olmuĢ
olur.
Empati yapmak: Empati kurmak öğrencilere etrafındakilerin nelere ihtiyacı olduğunu
ve onların ne istediklerini öğrenme olanağı sağlar. Bu tutum öğrencileri sosyal çağrılara duyarlı
hâle getirebilir. Empati, günlük hayatta sürekli çalıĢan insan beynine ait temel bir yetkinlik
olarak tanımlanabilir. Empati yetisi, yabancı dil öğrenen öğrencide dil yetisi gibi canlı, geliĢmiĢ
ve üzerinde özenle çalıĢılmıĢ olması gerekir. Empati stratejisini kullanabilen öğrenci kendini
öğrenme ortamında yabancı hissetmez, öğretmen ve diğer öğrencilerle gerek sosyal olarak
sağlam iliĢkiler kurma noktasında olsun gerekse kendini sınıfın bir üyesi olarak hissetme
noktasında olsun rahat hisseder. Aynı zamanda sezgileri aracılığıyla öğrenme ortamında
bulunan kiĢilerin duygularına anlam verebilir (Saydı, 2007: 57).
İlişkileri yürütebilmek: ĠliĢkileri yürütebilmek, öncelikle karĢıdakinin duygularını idare
etme becerisine bağlıdır. KarĢıdakini anlamak için ilk olarak empati yapmak gerekir, ancak bu
yolla karĢıdakinin duyguları anlaĢılabilir ve sağlıklı bir iliĢki yönetimi yapılabilir. Bu yüzden
öğrencilerin sosyal çevreyle olan iliĢkilerini yürütebilmelerinin öncelikle duygu yönetimine
bağlı olduğu söylenebilir. Öğretmenler için bu stratejiye yönelik olumlu tutum öğrenmenin
etkililiği açısından çok önemlidir. Çünkü yabancı dilin öğretimi sırasında öğrencileriyle iyi
iliĢkiler kuran öğretmen öğretim sürecinden daha çabuk ve daha baĢarılı sonuçlar elde edebilir.
ĠliĢkilerini yönetip yürütme stratejisine sahip olan öğrenci de hem öğretmenlerine karĢı hem de
arkadaĢlarına karĢı kendini daha iyi, daha açık ve daha kontrollü bir Ģekilde ifade edebilir.
Böylelikle olası bir baĢarısızlığı bile zorlanmadan etrafından duygusal anlamda destek alarak
aĢabilir ve öğrenmeye kendini daha baĢarılı olarak adapte edebilir.
Öz saygı: Öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecinde herhangi bir baĢarısızlık
karĢısında zaman zaman kendi benliklerine olan saygılarını yitirdikleri görülmektedir. Duygusal
zekâsı baskın olan öğrencilerin benliklerine iliĢkin gerçek algılarıyla ideal olarak kabul edilmiĢ
algıları birbirinden kopuk değildir. Dil öğrenme sürecinde yaĢanan baĢarısızlıklar karĢısında
öğrencilerin öz saygılarını koruması sürecin baĢarıya ulaĢmasında önemli bir etken olacaktır.
ĠĢbirlikli veya interaktif diyebileceğimiz ortak öğrenme ortamında öğrenci kendi baĢına
düĢünüp değerlendirme fırsatını yakalamıĢ olur. Bu fırsat ise öğrencinin kendine olan güvenini
ve saygısını pekiĢtirmiĢ olur. Öz saygıya sahip olan öğrenci aynı zamanda öğrenme ortamına
dâhil olabilecek yeterliliği de kendisinde gören öğrencidir.
Duygusal yeterlilik inancı: Öğrencilerin yabancı bir dili öğrenirken duygusal olarak
yeterli oldukları yönündeki inançlarını ifade eder. Duygusal olarak yeterli olma inancı ise
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öğrencileri öğrenilen her yeni bilgi karĢısında motive olmaya ve yoğunlaĢmaya sevk eder. Bu
inanç her zaman kendini eksiksiz hissetmesi ya da yabancı dil öğreniminin her düzeyinde hiçbir
zaman yanlıĢ yapılmayacağı anlamına gelmemelidir. Öğrencinin baĢarıya ulaĢmak için kendini
duygusal olarak yetkin hissetmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu yönde duyarlılığı olan veya
öz yeterlilik stratejisini uygulayabilen öğrenci, geçmiĢte yaĢadığı birtakım baĢarısızlıkların,
güncel duygu ve inanç yeterliliklerini olumsuz yönde etkilemesine göz yummaz.
Öz denetleme: Duygusal zekâ, öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif olmasını önemser.
Duygusal stratejilerden sayılan öz denetleme de öğrencilerin öğrenmeye aktif olarak katılmaları
sonucunda süreci gözden geçirmelerini ifade eder. Öğrenciler dil öğrenmeyle ilgili bir günlük
tutarak ya da çevresindeki yakınlarıyla duygularını paylaĢarak duygusal değiĢimlerini takip
edebilirler. Duygusal zekâya bağlı olan öz denetleme aynı zamanda kiĢisel güven, irade, azim,
ısrar, dikkat ve iyimserliğe bağlı olan içsel motivasyon gibi kavramları da kapsamaktadır. Öz
denetleme bu yönüyle düĢünüldüğünde öğrenme sürecinde öğrenciyi kendine güvenmeye sevk
eden, irade ve azimle çalıĢması için motive eden bir teĢvik aracıdır.
Öz düzenleme: Öz denetleme stratejisinin bir sonraki adımı öz düzenlemedir. Öğrenme
sürecini gözden geçiren öğrenciler, kendi öğrenmelerini programlayıp düzenleyebilirler. Süreç
içerisinde aktif olmayan öğrenciler ise, kendi öğrenmelerinin hangi düzeyde olduğunu fark
edemezler. Bu durumda da gerçek bir öğrenmenin olması beklenemez. Öğrenciler duygusal
değiĢimlerine iliĢkin çevreden aldıkları geri dönütlerle ve günlüklerindeki iĢaretlerle duygusal
olarak düzenlemeler yaparak hedef dile daha çok yoğunlaĢabilme fırsatı bulabilirler.
Kaygıyla başa çıkma: Dil öğrenme sürecinde öğrencilerde muhtemel baĢarısızlıklar
üzerine kurulmuĢ olan kaygılarla baĢa çıkmayı ifade eder. Diğer bir ifade ile ön kanı/yanlıĢ
inanç sebebiyle öğrencilerde oluĢan akademik olarak baĢarısız olacaklarına dair inançların
öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemesine izin vermemektir.
6. Sosyal-Duygusal Dil Öğrenme Stratejilerinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak
Öğretiminde Kullanımı ve Gerekliliği
Günümüzde Türkçe öğrenen ve Türkçeye ihtiyaç duyan öğrencilerin sayısı giderek
artmaktadır. Bu bağlamda Türkçe öğrenen yabancılardan iĢlevsel ve iletiĢimsel dil becerilerini
kazanmıĢ olmaları beklenmektedir. Tam da bu noktada iĢlevsel ve iletiĢimsel dilin
kazanılmasında bireysel öğrenme çabalarının etkisi çok büyüktür. Dil öğrenme, bir süreç iĢidir.
Bu süreçte öğrenenin özerkliği ve öğrenme tecrübesi de kullanacağı dil öğrenme stratejisini
etkileyecek önemli bir faktördür.
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Öğrenme stratejileri her ne kadar öğrenciyi ilgilendiren bir konu gibi görünse de
öğretmenlerin öğrenciyi yakından tanıması, ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve öğrencilerin kendi
gerçeklerini fark edebilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Türkçenin yabancı dil olarak
öğretilmesinde öğretmenlerin öğrencileri duygusal olarak etkilemeleri ve öğrenme süreciyle
bütünleĢmelerini sağlamaları açısından öğrenme stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yabancı
dil olarak Türkçe öğrenen öğrenci öğrendiklerini kendisi için anlamlı kılmaya yönelik zihinsel
bir faaliyet yürütmezse baĢarılı bir öğrenmeden söz edilemez. Yabancılara Türkçe öğreten
öğretmenlerin sorumluluğu öğretim sürecini planlamak, uygun yöntem, teknik ve materyalleri
kullanarak öğrenmeyi kolaylaĢtıran koĢulları sağlamaktır. Öğrencilerin öğrenme sırasında
karĢılaĢtıkları sorunlara kolayca çözüm bulabilmeleri ve etkili bir öğrenme süreci geçirmeleri
için onların hangi öğrenme stratejilerine sahip olduklarını bilmelidir.
Bireyin, dili baĢarılı bir Ģekilde öğrenmesi için öğrenme sorumluluğunu kazanmıĢ ve
öğrenme stratejisini belirlemiĢ olması gerekir. Dil öğrenme stratejileri sınıf içi etkinliklerle
sınırlı olmadığından öğrencinin öğrenme sürecinin etkisini artırır. Dilin aktif kullanımı ve pratik
yapma olanağı bu duruma bağlı olarak artacağından dil performansı da geliĢir. Öğrenciler
baĢarılarını geliĢtirecek ve iĢlevsel olabilecek çözüm yollarının her zaman bilincinde
olmayabilirler. Bu konuda öğrencilerin bilinçlendirilmesinde öğretmenlerin önemli rolü
bulunmaktadır. Her öğrenciye, kendilerinin kullandığı/geliĢtirdiği stratejilerin neler olduğu fark
ettirilmeli ve sınıf içinde diğer öğrencilerle ve öğretmenle söz konusu stratejiler paylaĢılmalıdır.
Türkçe öğreten öğretmenler sosyal-duygusal öğrenme stratejileri konusunda Ģu
hususlara dikkat etmelidir:
 Toplumsal ve duygusal stratejiler Türk kültürüne uygun koĢullarla bütünleĢtirilmeli,
bu durum öğrencilere de fark ettirilmelidir.
 Türkçe öğrenen öğrencilerin dili öğrenme ve kullanma süreçlerinde aktif olmaları
sağlanmalıdır.
 Kullanılacak stratejilerin öğrenci tarafından bilinçli bir Ģekilde oluĢturulması
gerektiği onlara öğretilmeli ya da hatırlatılmalıdır.
 Kullanılacak stratejilerin öğrenme- öğretme yöntem ve teknikleriyle uygun olmasına
dikkat edilmelidir.
 Kullanılacak strateji öğretmenin öğretme süreciyle uygun olmalı ve süreci
tamamlayıcı nitelikleri taĢımalıdır.
 Strateji esnek ve geliĢtirilebilir olmalıdır.
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 Öğrencinin kullandığı stratejilerin uzun vadede aynı Ģekilde etki etmesi ve
genellenebilir bir öğrenme kolaylığı sağlaması gerekir.
 Her öğrencinin kendi stratejisini belirlemesi gerekir.
 Kullanılan stratejinin öğrenmeyi en kolay, pratik ve ucuz yoldan gerçekleĢtirmesi
beklenir.
 Öğrencilerin iletiĢime dayalı ortamlarda Türkçeyi kullanmaları teĢvik edilmeli ve
sosyal etkileĢim bağı güçlendirilmelidir.
 Türkçe konusunda öğrencilerin tutumları ve inançları geliĢtirilmelidir.
 Türkçe sınıflarında öğrencilerin grupla çalıĢması teĢvik edilmeli ve öğrenme ortamı
iĢ birliğine dayalı etkinliklerle sürdürülmelidir.
 Öğrencilerin Türkçe öğrenme gerekçelerine uygun bir planlama yapılmalı ve onların
dil motivasyonları artırılmalıdır.
 Öğrencilerin öğrenme sürecinde yaĢayabilecekleri olası sorunlar fark edilmeli ve
onlara bu sorunlarla baĢ edebilme yolları öğretilmelidir.
 Türkçe öğrenen öğrencilerin dil geçmiĢleri belirlenmeli, öğretmenlerle aynı biliĢsel
süreçte buluĢmaları için özen gösterilmelidir.
 Türkçe öğrenen yabancıların Türk kültürüne ve diline karĢı yaĢadıkları kaygı ve
endiĢeler ortadan kaldırılmalıdır.
 Öğrencilerin dil öğrenme sürecinde olumlu duyguları pekiĢtirilmelidir.
 Öğrencilerin kültürel Ģok ve anlaĢılmazlık durumlarına karĢı dayanma güçleri
geliĢtirilmelidir.
7. Sonuç ve Öneriler
Her öğrenme stratejisinin bir öğrenme kuramı veya yaklaĢımına dayalı olabileceği fikri
göz önünde bulundurularak Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde düzenlenecek olan
etkinliklerin uygun yöntem, teknik ve materyallerle desteklenmesinin öğrencilerin öğrenme
düzeyinde etkili olabileceği düĢünülmektedir. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve bağımsız
öğrenme durumlarına dayalı olan dil öğrenme stratejileri, geçmiĢten günümüze kadar pek çok
araĢtırmacı tarafından araĢtırılmıĢ ve çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılmıĢtır. Yapılan her
sınıflandırma, aslında dil öğretimindeki pek çok sorunun çözümünü de beraberinde getirmiĢtir.
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Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaĢanabilecek öğrenci merkezli sorunların çözümünde
de dil öğrenme stratejilerinin önemli ölçüde katkı sağlayacağı kaçınılmaz bir gerçektir.
Bu çalıĢma, sosyal ve duygusal öğrenme stratejilerinin dil öğrenme sürecinde nasıl iĢe
koĢulacağını ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanımının önemini ortaya koymak
amacıyla yapılmıĢtır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gerek sınıf içinde gerekse sınıf
dıĢı etkinliklerde baĢarı sağlamak için her öğrencinin öğrenme stratejilerinin belirlenmesi/
geliĢtirilmesi ve bunların öğrenciler tarafından içselleĢtirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği
bu çalıĢmanın en önemli sonucudur. Dil öğrenme iĢinin bireysel bir faaliyet olması nedeniyle
öğrencilerin dil öğrenme stratejilerini düzenlerken ve seçerken aktif katılımlarının sağlanması
onları baĢarıya ulaĢtıracak baĢka bir etmendir. Bu bakımdan Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde öğretmenlerin öğrencileri aktif hâle getirecek etkinlere yer vermesi ve onları hem
öğretmenlerle hem de öğrencilerle etkileĢim içinde bulunduracak çalıĢmalara yer vermesi
önemlidir.
Öğrencilerin dil öğrenirken dile karĢı tutumları, inançları, motivasyonları, öz güven ve
ön kabulleri duygusal stratejiler olarak değerlendirilmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde Türkçeye karĢı oluĢan tüm duygusal değerlerin öğrenme baĢarısıyla doğrudan bir
iliĢkisi bulunmaktadır. Türkçeye ve Türk kültürüne karĢı olumlu ya da olumsuz yönde tutum
geliĢtiren öğrencilerin duygusal stratejilerini iĢe koĢtukları göz ardı edilmemelidir.
Öğrenilen her dil, iletiĢim ve etkileĢim için kullanılmadığı sürece baĢarıya ulaĢılmıĢ
sayılmaz. Bunun için henüz dil öğretiminin baĢındayken bile öğrencilerin sosyal iliĢkiler kurma,
iĢ birliği yapma, etkileĢimde bulunacağı kitleye dair ön bilgiler edinme ve iletiĢim olanaklarını
geliĢtirme çabalarının olması, onları dil öğrenme sürecinde baĢarılı kılmaktadır. Bu noktada
kullanılacak dil öğrenme stratejileri sosyal stratejilerdir. Türkçenin yabancı dil olarak
öğretilmesinde ve öğrenilmesinde mutlak baĢarının sağlanması için sosyal stratejilerin hem
öğrenciler hem de öğretmenler tarafından etkili bir Ģekilde kullanılması gerekmektedir.
Yabancı dil öğrenme sürecinde her öğrencinin hata yapabileceği göz önünde
bulundurulmalı, eksik ve yanlıĢ öğrenme durumları geçiĢtirilmemelidir. Öğrencilerin hatalarına
yönelik yapılan her eleĢtirinin ve ceza sisteminin onların dile olumsuz duygular yüklemesine
sebep olacağı unutulmamalı ve uygun bir dille düzeltme yapılmalıdır. Doğrulanan her bilginin
sonunda

öğrenciyi

cesaretlendireceği

ve

öğrenme

üzerinde

etkili

olacağı

gözden

kaçırılmamalıdır.
Yabancı dil olarak öğretilen pek çok yaygın dilin (Ġngilizce, Fransızca, Almanca gibi)
baĢarıya ulaĢmasında dil öğrenme stratejilerinin açığa çıkarılması ve araĢtırılması için pek çok
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çalıĢmanın var olduğu göz önünde bulundurulduğunda; Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde de dil öğrenme stratejilerinin ve özellikle de sosyal-duygusal stratejilerin
uygulanması Türkçenin daha çabuk ve daha kolay öğrenilmesini sağlayacaktır.
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