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ÖNSÖZ

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (BİT) gelişmeler tüm alanlarda olduğu gibi, eğitim alanında da köklü değişimlerin yaşanmasına
sebep oldu. Günümüzde BİT, eğitim ve öğretimi geliştirmenin,
verimli öğrenme ortamları sağlamanın, öğrencileri geleceğe
hazırlamanın vazgeçilmez araçlarından birisi haline gelmiştir.
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de tarih
öğretimi alanında BİT destekli yöntem, içerik, materyal ve uygulamalar yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Ancak öğretimde BİT
araçlarının kullanımı, aktif öğrenmeyi teşvik eden, öğrenci merkezli
öğrenme ortamları oluşturan, öğrencilerin bilgi ve beceri kazanımını
etkin bir biçimde destekleyen bir öğretimi her zaman sağlayamamaktadır. Öğretim uygulamalarında BİT araçlarının işlevi çoğu kez geleneksel öğretim yöntemlerinin sınırlı bir biçimde desteklenmesinin
ötesine geçmemektedir. Öğretimde BİT kullanımının yenilikçi ve
verimli bir öğrenme süreci oluşturabilmesi için, BİT destekli etkin
yöntem ve stratejilerin geliştirilmesi, nitelikli öğretim materyalleri ve
içeriklerinin hazırlanması, etkileşim, iletişim ve işbirlikli öğrenmeyi
destekleyici web tabanlı uygulamaların kullanılması gerekmektedir.
Türkiye'de öğretim uygulamalarında BİT kullanımı hızla
yaygınlaşsa da, yenilikçi yöntem ve yaklaşımların uygulanması ve
nitelikli materyal ve içeriklerin hazırlanması konusunda önemli
sorunlar mevcuttur. Tarih öğretimi açısından değerlendirildiğinde,
BİT destekli öğretim alanında ileri düzeyde olan ülkelerde uygulanan
yenilikçi yöntem ve yaklaşımların birçoğu ülkemizde neredeyse hiç
uygulanmamaktadır. BİT destekli nitelikli öğretim materyali ve
içeriklerinin üretimi konusunda da ülkemizin durumu pek iç açıcı
değildir.
Öğretim uygulamalarının yanı sıra, bilimsel araştırmalar açısından da bu alanda Türkiye'de ciddi bir boşluk söz konusudur. Ülkemizde tarih öğretimi araştırmaları son yıllarda önemli bir gelişim

göstermiş olsa da, BİT destekli tarih öğretimi konusundaki çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır.
Bu çalışmanın temel amacı ülkemizde tarih öğretiminde BİT
destekli yöntem, yaklaşım ve uygulamaların gelişmesine katkı sağlamaktır. Çalışma Türkiye'de bu alandaki kuramsal yaklaşımların ve
bilimsel literatürün zenginleştirilmesinin yanı sıra, öğretim uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu
doğrultuda, eserin alt başlığındaki “Kuram ve Uygulama” ifadesinin
de işaret ettiği gibi, bu alandaki bilimsel yaklaşımların yanında, somut öğretim uygulamalarına da yer verilmesi öngörülmüştür. BİT
destekli tarih öğretimiyle ilgili bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu veriler ve sonuçlarla birlikte, uygulamada ortaya çıkan iyi
örnekler incelenmiştir. Ele alınan her konuda varsa Türkiye'den ve
çoğunlukla yurt dışından çok sayıda örnek uygulama ve bunları
içeren web siteleri verilmiştir.
Kitap altı bölümden oluşmaktadır. Giriş mahiyetindeki birinci
bölümde, BİT destekli tarih öğretimiyle ilgili kavramlar, genel
yaklaşımlar, fayda ve avantajlar, sınırlılıklar, sorunlar ve tarih
öğretiminde İnternet kullanımının genel özellikleri incelenmiştir.
İkinci bölümde, web tabanlı birinci el kaynakların tarih öğretiminde kullanılması üzerinde durulmuştur. Birinci el kaynakların kullanımı tarih öğretimi açısından son derece önemli bir konudur. İnternet kaynaklarının kullanımı, birinci el kaynaklara dayalı tarih öğretiminde yeni yaklaşım ve uygulamaların doğmasını sağlamıştır.
Üçüncü bölümde, wiki ve blog sitelerinin tarih öğretiminde
kullanımı ele alınmıştır. Bu iki web aracı diğer öğretim alanlarında
olduğu gibi, tarih öğretiminde verimli öğrenme ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.
Dördüncü bölümde, tarih öğretiminde kullanılan temel öğretim araçlarından biri olan tarih haritaları açısından BİT destekli
yöntem ve yaklaşımların getirdiği yenilikler incelenmiştir.

Beşinci bölümde, tarih öğretiminde sanal gerçekliğin kullanımı ele alınmıştır. Bu bölümde müzelerin, tarihi yapı ve mekânların,
günümüzde artık mevcut olmayan tarihi çevre ve ortamların web
tabanlı olarak canlandırılması ile bunun tarih öğretimi açısından
sonuçları irdelenmiştir.
Altıncı bölümde, tarih öğretiminde bilgisayar oyunlarının kullanımı üzerinde durulmuştur. Bilgisayar oyunları bir eğlence aracı
olmanın yanı sıra, gitgide bir eğitim aracı olarak da kullanılmaktadır.
Tarih öğretiminde bilgisayar oyunlarının kullanımıyla ilgili birçok
yaklaşım ve uygulama ortaya çıkmıştır.
Bu çalışma, yazarının dışında birçok kişinin çaba ve katkılarını
barındırıyor. Katkı sağlayan herkese müteşekkirim. Öncelikle eşim
Op. Dr. Filiz Öztürk'e çok teşekkür ederim. Onun sınırsız sabrı ve
desteği olmasaydı, bu çalışmanın tamamlanıp gün yüzüne çıkması
pek mümkün olmazdı. Çalışmayı dil ve anlatım açısından gözden
geçiren değerli dostum ve meslektaşım Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Kurudayıoğlu'na teşekkür ederim. Bilgi ve iletişim teknolojileri
konusundaki engin bilgi ve tecrübesinden yararlandığım değerli
dostum ve meslektaşım Zafer Karadayı'ya teşekkür ederim. Burada
tek tek isimlerini sayamadığım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Eğitimi bölümündeki lisans ve yüksek lisans düzeyindeki
öğrencilerim, bu eserin ortaya çıkmasında önemli bir paya sahiptirler.
Çalışmadaki bilgi, fikir ve yaklaşımların birçoğu onlar için
hazırladığım ve onlarla birlikte uyguladığım derslerin ürünüdür.
Onlara çok teşekkür ederim. Bunların dışında, öneri ve destekleri ile
bu çalışmaya katkı sağlayan, isimlerini burada sayamadığım
tüm dostlarıma ve meslektaşlarıma şükranlarımı arz ederim.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı Öztürk
Çanakkale, 2012

BİRİNCİ BÖLÜM

TARİH ÖĞRETİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ:
GENEL BİR BAKIŞ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT):
KAVRAM VE ARAÇLAR
Bilgisayarların ortaya çıkışı insanlığın teknolojik gelişiminde devrim niteliğinde bir ilerleme doğurdu. Bugün geldiğimiz noktada bu gelişmeden etkilenmeyen herhangi bir alan yok gibidir.
Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşmasına paralel
olarak, araç ve uygulamaların çeşitlenmesi de söz konusudur. Günümüzde bu alandaki teknolojilerin çeşitliliği ve kapsamı bir araç
olarak bilgisayarın çok ötesine geçmiştir. Bu gelişmeye bağlı olarak kullanılan kavramlarda da bir değişim söz konusudur.
Bu alandaki farklı teknolojileri kapsayıcı bir biçimde ifade
etmek için genellikle iki kavram kullanılmaktadır: Bilişim teknolojisi (BT) ve bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT). Türkçede bilişim
İngilizcedeki informatics kavramının, bilişim teknolojisi ise
information technology kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır (Web 132). Bilişim teknolojisi kavramı daha bilgisayar merkezlidir. Bu kavram bilgisayar donanımı ve yazılım uygulamaları gibi
bilgisayar tabanlı sistemlerin incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yönetimi ve desteğiyle ilgili uygulamaları kapsar ve temelde
bilginin bilgisayarlar aracılığıyla işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması, korunması ve iletilmesiyle ilgilidir (Web 45).
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Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kavramı ise İngilizcedeki
information and communication technologies (ICT) kavramının
karşılığı olarak kullanılmaktadır. İnternet gibi bilişim ağlarının ve
cep telefonu gibi bilişim özellikleri taşıyan iletişim araçlarının
ortaya çıkmasıyla iletişim araç ve uygulamaları bilişim teknolojileri içinde çok önemli bir yer tutmaya başladı. Kapsamı, çeşitliği ve
işlevi önemli bir değişim geçiren bu alandaki teknolojileri ifade
etmek için BİT kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla
BİT bilişim teknolojilerini de içeren, ancak daha kapsamlı bir kavramdır (Web 16). BİT kavramı hem Türkçede, hem de İngilizcede
tekil olarak da (bilgi ve iletişim teknolojisi / information and
communication technology) kullanılmaktadır. Ancak bu alandaki
teknolojik araç ve uygulamaların kapsamının genişliği ve çeşitliliği
açısından bu çalışmada kavramın çoğul biçimi tercih edilmiştir.
BİT’in eğitim alanındaki yansımalarında da araç ve uygulamalardaki çeşitlilik görülmektedir. Bugün eğitim alanında çok
farklı BİT araçları kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlileri aşağıda kısaca incelenmiştir. Ancak bu listenin tam olmadığını özellikle vurgulamak gerekir. BİT’deki hızlı gelişim ve muazzam çeşitlilik bu alandaki araçların sürekli bir değişim içinde olmasına neden olmaktadır.
 Bilgisayar (masaüstü, dizüstü, tablet, vs.): Birçok yeni
BİT aracı ortaya çıksa da, bilgisayarlar eğitim alanındaki
temel BİT aracı olma statülerini korumaktadır. Masa üstü
bilgisayarların yanı sıra, taşınabilir bilgisayarlar eğitim
alanında yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Özellikle
tablet bilgisayarlar, taşınmasındaki kolaylık, öğrenciler
için gerekli ve yeterli uygulamaları içermeleri ve düşük
maliyetleri ile ilk ve ortaöğretim düzeyinde gitgide daha
önemli bir yer tutmaktadır.
 İnternet: Günümüzde İnternet, hayatın neredeyse tüm
alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da önemli bir rol
oynamaktadır. İnternet en temel iletişim, etkileşim, bilgiye erişim ve uzaktan eğitim araçlarından birisi haline
gelmiştir.
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 Yansıtıcı: Yansıtıcı, özellikle sınıf ortamında kullanılan
en önemli BİT araçlarından birisidir. Yansıtıcı sayesinde
bilgisayar tabanlı uygulamaların sınıf geneline gösterilmesi mümkün hale gelmektedir.
 Akıllı tahta: Sınıf ortamında kullanılan bir diğer önemli
BİT aracı akıllı tahtadır. Henüz Türkiye’de yansıtıcılar
kadar yaygın olarak kullanılmasa da, bilgisayar görüntüsünü kullanabilmenin yanı sıra, üzerinde interaktif yazıçizim uygulamaları yapılabilmesi açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.
 Cep telefonu: Cep telefonlarının giderek çoklu ortam
özellikleri kazanmaları öğretim aracı olarak kullanılmalarının yolunu açmaktadır. Günümüzde cep telefonlarının
gençler tarafından yaygın olarak kullanılması onların eğitimsel değerini daha da arttırmaktadır.
 E-kitap okuyucu: Elektronik yayıncılık gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Yeni çıkan yazılı eserlerin
büyük çoğunluğunun elektronik versiyonu yayınlandığı
gibi, önceden basılmış kitaplar ve süreli yayınlar da elektronik ortama aktarılmaktadır. Elektronik ortamdaki yazılı
dokümanların okunmasını sağlayan okuyucular bu açıdan
önemli bir öğretim aracı haline gelmiştir.
 Taşınabilir sesli-görüntülü oynatıcılar: Eğitim amaçlı
hazırlanmış ses ve video dosyalarının öğrenciler tarafından bireysel olarak kullanımı açısından taşınabilir oynatıcılar oldukça uygun araçlardır.
 Oyun konsolu: Bilgisayar oyunu temelli öğretim yaklaşım ve uygulamalarının gelişmesiyle, esas olarak eğlence
amaçlı kullanılan video oyunu konsolları öğretim amaçlı
olarak da kullanılmaktadır.
 Bilgi depolama araçları (CD, DVD, taşınabilir disk,
vs.): Eğitim programları ve kaynaklarının dağıtımı ve
kullanımı açısından bilgi depolama araçları önem taşımaktadır.
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BİT DESTEKLİ ÖĞRETİM
BİT araç ve uygulamaları eğitim alanında farklı işlevlerle
kullanılmaktadır. Bu işlevler temel olarak iki grupta toplanabilir:
Eğitim sisteminin, kurumların ve kaynakların yönetimiyle ilgili
işlevler; eğitim ve öğretim süreçleriyle ilgili işlevler.
Dünyadaki bütün kurum ve sektörlerde olduğu gibi, okulların ve genel olarak eğitim sisteminin yönetiminde BİT önemli bir
rol oynamaktadır. Bu açıdan BİT araç ve uygulamaları kaynakların
verimli kullanılması, yönetim süreçlerinin hızlandırılması, insan
gücünden tasarruf, kurum ve sistem içi etkin iletişim, denetim,
veliler ve genel olarak kamuoyuyla iletişim, ölçme, değerlendirme
ve yerleştirme sistemlerinin geliştirilmesi, hizmet içi personel eğitimi, kütüphane ve arşiv yönetimi gibi birçok konuda çok önemli
katkılar sunmaktadır.
BİT’in eğitim alanında bir diğer ve en önemli rolü eğitim ve
öğretim süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinde ortaya çıkmaktadır. BİT ile eğitim ve öğretim süreçleri arasında çift yönlü bir
ilişki vardır (Uşun, 2000). Bir yönüyle bireylerin BİT ile ilgili bilgi
ve becerileri kazanmaları bir eğitim ve öğretim sürecini gerektirmektedir. Bu alanda derinlemesine meslekî bilgi ve beceri sahibi
uzmanların eğitiminin yanı sıra, tüm bireylerin BİT eğitimine tabi
tutulmaları hem bireysel gelişim, hem de toplumsal ilerleme açısından çağımızın en önemli gereklerinden birisidir. Bu açıdan salt
teknoloji eğitimine odaklanmış derslerin yanı sıra, diğer alan derslerinde yapılan BİT uygulamaları da önemli bir işleve sahiptir.
Diğer bir deyişle, tarih dersleri ve diğer tüm dersler kapsamında
öğrencilerin yapacakları BİT destekli uygulamalar sadece tarih
alanıyla ilgili kazanımları değil, teknoloji eğitimiyle ilgili kazanımları da hedeflemeli ve desteklemelidir.
Diğer yönüyle BİT özellikle son yıllarda gelişen araç, yöntem ve uygulamalarla eğitim ve öğretimin kalitesinin geliştirilmesi,
daha geniş kitlelere ulaştırılması, daha etkin yöntem ve materyallerin kullanılması, öğretim mekânlarının ve sürelerinin geleneksel
sınırlarının dışına taşınması, öğretim kaynaklarına erişimin kolaylaşması gibi birçok açıdan eğitim ve öğretim süreçlerinin temel
unsurlarından birisi haline gelmiştir.
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BİT ile eğitim ve öğretim arasındaki bu çift yönlü ilişki birbirini beslemektedir. Yani öğretmen ve öğrencilerin BİT becerilerinin geliştirilmesi, BİT destekli etkin ve yenilikçi yöntemlerin
öğretimde kullanılmasını kolaylaştırmakta, hızlandırmakta ve yaygınlaştırmaktadır. Aynı şekilde derslerde BİT destekli öğretim
yöntem ve araçlarının kullanılması öğretmen ve öğrencilerin BİT
becerilerini geliştirmektedir. Tabi ki, olumlu yöndeki bu destekleme, şartlar olumsuz olduğunda bir kısır döngüye dönüşmektedir.
BİT araç ve uygulamalarının eğitim ve öğretim süreçlerinde
kullanımının temelde üç farklı biçimi vardır (Gülbahar, 2009):
 Geleneksel Öğretime Destek: Başlangıçta BİT araç ve
uygulamalarının temel işlevi sınıf içi veya dışında yapılan
geleneksel öğretim uygulamalarının kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesiydi. Günümüzde hâlâ
BİT araçları çoğu kez bu amaçla kullanılmaktadır. Bu
kullanım biçiminde öğretimin niteliğinde, ortamında ve
kullanılan yöntemlerde köklü bir değişiklik söz konusu
değildir. Sınıfta ders anlatımında bilgisayar ve yansıtıcının kullanılması bu tür bir kullanımın tipik örneğidir.
 E-Öğrenme: BİT, eğitim ve öğretime erişmenin yollarını
köklü bir biçimde değiştirmiştir. Başta İnternet olmak
üzere BİT’in sağladığı imkânlar sanal öğretim ortamlarının yaratılmasının ve öğrencilerin okul dışı mekânlarda
ve zamanlarda öğretim ortamına erişmelerinin yolunu
açmıştır. Bu tür öğretim yöntem ve uygulamalarını ifade
etmek için genellikle e-öğrenme kavramı kullanılmaktadır. Gülbahar (2009: 3) e-öğrenmeyi şöyle tanımlamaktadır: “Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımı ile ve İnternet/İntranet gibi yerel ve geniş alan ağları aracılığı ile
zaman ve mekândan bağımsız olarak bilgiye erişim ve
çoklu ortam uygulamaları ile etkileşim sağlanarak, öğretim etkinliklerinin elektronik öğrenme ortamlarında yürütülmesi “e-öğrenme” olarak tanımlanabilir”. Günümüzde e-öğrenme yöntem ve uygulamalarının çok büyük bir
çoğunluğu web tabanlı olarak gerçekleştirilmektedir.
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 Harmanlanmış (Karma) Öğretim: Harmanlanmış öğretimde sınıf ortamında yapılan geleneksel öğretim uygulamaları ile e-öğrenme uygulamaları birlikte kullanılmaktadır. Öğrenciler sınıfta yüz yüze yapılan klasik öğretim
etkinliklerinin yanı sıra, web tabanlı uygulamalar da gerçekleştirmektedirler. Bu tür uygulamalar geleneksel uygulamalarla e-öğrenmenin güçlü yanlarını birleştirmesi
açısından tercih edilmektedir.
Bu çalışmada BİT destekli öğretim kavramı BİT araçlarının
öğretimde kullanımının tüm biçimlerini kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla yukarıda açıklanan üç farklı kullanım
biçimi BİT destekli öğretimin farklı türlerini oluşturmaktadır.
BİT Destekli Öğretimin Temel Özellikleri ve Avantajları
Burada BİT destekli öğretimin özellikleri ve sağladığı avantajlar genel bir biçimde ve kısaca incelenmiştir. Kuşkusuz BİT
destekli öğretim araç ve uygulamalarının çeşitliliği öğrenme sürecinin özellikleri ve BİT’in sağladığı katkı açısından da önemli bir
çeşitlenme ve farklılaşma getirmektedir. Tarih öğretimi alanında
kullanılan farklı BİT destekli araç ve uygulamaların özellikleri
sonraki bölümlerde ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir.
Çoklu Ortam Araçlarının Kullanımı
Çoklu ortam (multimedia) kavramı iki veya daha fazla bilgi
iletim formunu bünyesinde birleştiren araç ve sistemler için kullanılmaktadır. BİT destekli öğretimin en temel özelliklerinden birisi
çoklu ortam araçlarının kullanılmasına imkân sağlamasıdır. Aynı
araç veya materyalin içerisinde metin, resim, tablo, ses, hareketli
görüntü, üç boyutlu görüntü ve sesli ve/veya görüntülü iletişim gibi
çok farklı bilgi iletim formlarını kullanmak mümkündür (Akpınar,
2005).
BİT tabanlı çoklu ortam araçları öğretime çok önemli katkılar sağlamaktadır. Çoklu ortam özellikli bir BİT destekli öğretim
aracı farklı özelliklere sahip çok sayıda araçla sağlanabilecek öğrenme ortamını tek başına oluşturabilmektedir. Bu durum kullanma
kolaylığı ve maliyet düşüklüğü gibi katkılarının yanı sıra, farklı
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türdeki doküman ve materyallerin birbirleriyle bağlantılı bir biçimde düzenlenmesi açısından önemlidir. Öğretimin farklı türde doküman ve materyallerle desteklenerek bütüncül bir biçimde düzenlenmesi verimli ve etkin öğrenmeye önemli katkılar sağlamaktadır.
Bu açıdan BİT araçları başka hiçbir aracın sağlayamayacağı bir
öğrenme ortamı sunmaktadır. Çoklu ortam araçlarının bir diğer
önemli özelliği öğrencilerin öğrenmeye karşı ilgi ve motivasyonlarını arttırmasıdır (Kingsley ve Boone, 2008).
Bilgi ve Belgeye Ulaşımın Kolaylaşması
BİT destekli araç ve uygulamaların öğretim açısından en
önemli özelliklerinde birisi çok sayıda bilgi, belge ve kaynağa kolay bir biçimde erişme imkânı sağlamasıdır. Özellikle tarih alanı
açısından bu durum öğretime önemli katkılar sağlamaktadır. Tarih
öğretiminde kullanılabilecek bilgi ve belgelerin çeşitliliği ve çokluğu basılı ders kitabı gibi geleneksel öğretim materyallerinin bu
açıdan yetersiz kalmalarına neden olmaktadır. BİT araçları hem
öğretmenler, hem de öğrenciler için onların düzeylerine göre düzenlenmiş ve kolay bir biçimde erişebilecekleri geniş kaynaklar
sunmaktadır (Haydn, 2000).
İnteraktif Öğrenme Ortamları
BİT destekli öğrenme etkinlikleri, öğrencinin aktif olduğu ve
öğrenmeyi yönlendirdiği interaktif öğrenme ortamları sağlamaktadır. BİT uygulamaları öğrencinin isteğine, öğrenme hızına ve ilgisine göre öğrenme sürecini kontrol etmesine imkân tanımaktadır.
Öğrenci yaptığı uygulamanın sonucunu hemen görebilmekte ve
uygulamayı değiştirerek veya düzelterek tekrar gerçekleştirebilmektedir (Uşun, 2000). Ancak öğrencinin BİT destekli öğretim
uygulamaları kontrol edebilmesi her zaman interaktif öğrenme
sürecinin işlediği anlamına gelmediğini vurgulamak gerekir. İyi bir
biçimde düzenlenmeyen ve aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılmadığı bazı BİT destekli öğrenme uygulamalarında öğrenci pasif
alıcı durumunda olabilmektedir. Dolayısıyla interaktif öğrenme
ortamının oluşabilmesi için, BİT’in sağladığı teknik imkânlar kadar, öğretim uygulamasının düzenlenmesinde öğrenci merkezli ve
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aktif öğrenmeyi teşvik edici yöntemlerin kullanılması da gerekmektedir (Haydn, 2000).
İşbirlikli Öğrenme Ortamları
Web tabanlı öğrenme etkinlikleri öğretmen ve öğrencilerin
iletişim ve etkileşim içerisinde bulunacakları işbirlikli öğrenme
ortamları sağlamaktadır (Çakır, Uluyol ve Karadeniz, 2008).
Bağımsız ve Kişiselleştirilmiş Öğrenme
BİT destekli uygulamalar öğrencilerin kendi başlarına öğrenme etkinlikleri yapmaları için uygun ortamlar yaratmaktadır. Bu
durum öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve öğrenme özelliklerine göre kişiselleştirilmiş öğrenme süreçlerinin düzenlenmesini kolaylaştırmaktadır. Bu tür öğrenme etkinlikleri CD/DVD gibi araçlarla sağlanan
öğretim programları ve kaynak materyallerle gerçekleştirilebileceği
gibi, web tabanlı olarak da yapılabilir. Web tabanlı uygulamalar
öğrenciye öğretmen ve diğer kişilerle yapılan çift yönlü iletişimle
yönlendirilen ve zenginleştirilen bireysel ve bağımsız bir öğrenme
süreci sağlamaktadır (Gülbahar, 2009).
Tasarım Temelli Öğrenme
Tasarım temelli öğrenme son yıllarda ön plana çıkan yenilikçi öğretim yaklaşımlarından birisidir. Öğrencilerin öğretim alanıyla ilgili tasarımlar yapmaları ve ürünler üretmeleri hem bilginin
öğrenilmesi, hem de becerilerin geliştirilmesi açısından önemli
katkılar sağlamaktadır. Tasarım ve üretim süreci öğrenciye bilgi ve
becerilerini uygulamaya koyma, eylemlerinin sonuçlarını değerlendirme, bunların üzerinde tekrardan düşünme ve yeniden uygulama, düşüncelerini başkalarıyla paylaşma imkânı sağlar. Tüm
bunlar çok verimli ve yapıcı bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır
(Han ve Bhattacharya, 2001).
Tasarım temelli öğrenme açısından BİT araç ve uygulamaları önemli avantajlar sunmaktadır. İlk ve ortaöğretim düzeyindeki
öğrencilerin kolay bir biçimde kullanabilecekleri BİT tabanlı tasarım programları geliştirilmiştir. Öğrenciler metin, resim, ses dosyası ve video gibi farklı özellikte materyalleri kullanarak ürünler
tasarlama imkânına sahiptirler. Bu düzeyde verimli ve zengin bir
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tasarım ve öğrenme ortamı sağlayabilme açısından BİT destekli
araç ve uygulamaların alternatifi yoktur. Diğer öğretim alanlarında
olduğu gibi, tarih öğretimi alanında da BİT tabanlı tasarım uygulamaları yaygın bir biçimde kullanılmaktadır (Hernández-Ramos
ve De La Paz, 2009; Hofer ve Swan, 2008; Walsh, 2005).
Uzaktan Eğitim
BİT araç ve uygulamaları uzaktan eğitim programları açısından çok köklü değişimler getirmiştir. Özellikle web tabanlı uygulamalar uzaktan eğitim yaklaşım ve uygulamalarını kökten değiştirmiştir (Gülbahar, 2009). BİT destekli uzaktan eğitim uygulamaları sadece bağımsız uzaktan eğitim programları açısından değil,
örgün eğitimi desteklemesi açısından da önemli katkılar sağlamaktadır. BİT destekli uygulamalar sayesinde sınıf içi uygulamalarda
ve sınıf dışı bireysel öğrenci çalışmalarında uzaktan eğitim imkânları kullanılabilmektedir.
Sanal Gerçeklik Ortamları
“Sanal gerçeklik, bilgisayar ortamında oluşturulan üç boyutlu resimlerin ve animasyonların teknolojik araçlarla insanların
zihinlerinde gerçek bir ortamda bulunma hissini vermesinin yanı
sıra, ortamda bulunan bu objelerle etkileşimde bulunmalarını sağlayan teknoloji olarak tanımlanabilir” (Çavaş, Çavaş ve Can, 2004:
110). Sanal gerçeklik teknolojisiyle oluşturulan ortamlar eğitimde
yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
Sanal gerçeklik uygulamaları, tarih öğretiminde önemli katkılar sağlamaktadır. Tarihî olaylar ve olgular doğaları gereği günümüzde bizatihi gözlenemezler. Ancak canlandırma yoluyla öğrencilerin gözlemine sunulabilir. Metin, resim ve belgesel-film gibi
araçlarla da canlandırma yapılabilse de, sanal gerçeklik teknolojisini kullanan BİT destekli uygulamalarda üç boyutlu görüntü gibi
öğelerin ve interaktif özelliklerin kullanılması canlandırmanın etkisi açısından çok önemli bir fark yaratmaktadır. BİT destekli uygulamalarda öğrencinin kendini o dönemde ve tarihî ortamda hissetmesi daha güçlü ve etkili bir biçimde gerçekleşmektedir (Allison,
2008).
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Tarih öğretiminde sanal gerçeklik teknolojisiyle oluşturulan
ortamlar farklı şekillerde kullanılmaktadır. Öğrencinin sanal ortamda tarihî kişileri oynadığı “rol oyunları” bu açıdan verimli öğrenme ortamları yaratmaktadır (Kee ve Darbyson, 2011). Diğer bir
yaygın uygulama sanal ortamda canlandırılan müze ve tarihî mekânların kullanılmasıdır (Economou, 2004; Kavouklis, 2010). Altıncı ve yedinci bölümlerde bu uygulamalar ayrıntılı bir biçimde
incelenmiştir.
BİT Destekli Öğretimin Sınırlılıkları
Bilgisayarların eğitim ve öğretim ortamlarında yaygın olarak
kullanımının başladığı 1970 ve 1980’li yıllarda, bu yeni teknolojik
araçların eğitimde gerçekleştirebilecekleri değişim hakkında pek de
gerçekçi olmayan büyük umutlar besleniyordu (Underwood ve
Dillon, 2011). Hatta bilgisayarların öğretmenlerin yerini alacağını
iddia eden araştırmacılar ve eğitimciler vardı (Uşun, 2000). Ancak
bugün gelinen noktada, BİT araçlarının eğitim ve öğretim için sunduğu tüm imkân ve avantajlara rağmen, bunların da önemli sınırlılıkları olduğu ve tek başına eğitim ve öğretimi dönüştürebilecek bir
güç ve etkiye sahip olmadığı görülmektedir (Akpınar, 2005; Uşun,
2000; Haydn, 2000). Öğretimde BİT destekli yöntem ve materyallerin etkin bir biçimde kullanımı için bunların işlevleri ve faydaları
kadar, sınırlılıklarının da iyi bir biçimde bilinmesi gerekmektedir.
Birçok araştırmacının (Haydn, 2003a; Morante, 2001;
Walsh, 2005) vurguladığı gibi, ileri düzeyde BİT destekli yöntem
ve materyallerinin kullanılması öğretimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için tek başına yeterli değildir. Bunun sağlanması için, BİT
kullanımın öğretime yenilikçi yöntem ve yaklaşımlar getirmesi ve
alan öğretiminin gereklerine uygun bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Öğretimde BİT araçlarının kullanımı ancak ilgili öğretim alanına uygun, yenilikçi, öğrenci merkezlilik gibi modern
öğretim ilkelerine uygun, ülkenin eğitim gerçekleri ile uyumlu,
uygulanabilir yöntem ve yaklaşımların geliştirilmesi ile mümkündür. Aksi takdirde, eğitimde teknolojik araç ve imkânların geliştirilmesi tek başına kayda değer bir fayda getirmeyecektir.
Ayrıca, her türlü öğretim araç, yöntem ve yaklaşımında olduğu gibi, BİT destekli yöntem ve materyallerin başarısı büyük
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ölçüde ilgili dersin ve öğrenci grubunun özelliklerine göre iyi bir
biçimde planlanması ve uygulanmasına bağlıdır (Harrison, 2003).
Bunun için öğretimde kullanılan BİT destekli yöntem ve materyallerin öğretmenlerin kolay ve etkin bir biçimde kullanabileceği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Öğretim açısından BİT destekli
yöntem ve materyallerin değeri asıl olarak onların son teknolojik
yenilikleri kullanmalarına ve potansiyel olarak arz ettikleri avantajlara değil, öğretmenlerin bunları öğretimde etkin bir biçimde kullanıp kullanamama durumuna bağlıdır (Haydn, 2000). Bu açıdan
öğretmen eğitimi kadar, nitelikli ve işlevsel BİT destekli öğretim
materyallerinin geliştirilmesi ve bunların yaygın bir biçimde öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulması büyük bir önem taşımaktadır.
Teknolojik olarak daha üstün olan öğretim araç ve materyallerinin mutlaka daha iyi bir öğretimi doğuracağı fikrinin doğru
olmadığını özellikle vurgulamak gerekir. Geleneksel araç ve materyallerin de öğretimde önemli rol ve işlevleri vardır. Ayrıca BİT
destekli araç ve materyallerle geleneksel olanlar birbirlerinin alternatifi olarak değil, daha ziyade tamamlayıcısı olarak değerlendirilmelidir. Öğretmenin öğretim konusunun, öğrenci grubunun ve
öğretim ortamının özelliklerine göre geleneksel ve BİT destekli
araç ve materyalleri birlikte ve esnek bir biçimde kullanması gerekmektedir.
BİT destekli yöntem ve materyallerin en önemli sınırlılıklarından birisi ileri düzeyde teknolojik donanıma bağımlı olmasıdır.
Aşağıda inceleneceği gibi, son yıllarda okullarda BİT araçları yaygınlaşsa da, donanımla ilgili sorunlar BİT destekli öğretimin geliştirilmesinin önünde hâlâ önemli bir engeldir. Bu tür sorunlar esas
olarak BİT araçlarının doğasından değil, malî ve fizikî imkânsızlıklardan kaynaklansa da, BİT destekli öğretim uygulamaları üzerinde
önemli etkiler doğurmakta ve bunların verimliliğini düşürmektedir.
Öte yandan, gerek yüksek performanslı donanım araçları,
gerekse nitelikli eğitim programlarına erişme konusunda önemli
malî engellerin olması, bu açılardan hem okul düzeyinde ve hem
de bireysel olarak öğrenciler arasında fırsat eşitsizliğinin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır (Akpınar, 2005). Günümüzde eşitsiz-
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lik belki bilgisayara erişme konusunda çok önemli düzeyde olmasa
da, donanım, program ve materyal kalitesi açısından ciddi bir eşitsizlik söz konusudur. Bu durum eğitim sistemi ve sosyal adalet
açısından önemli sorunlar doğurmaktadır.
Öğretmenlerin BİT destekli uygulamalarında bu hususlara
dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle BİT araçlarının kullanıldığı
ders dışı öğrenci ödev ve çalışmalarında öğretmenlerin çalışma için
gerekli araç, materyal ve kaynakları öğrencilerin erişebilirliği açısından değerlendirmesi gerekmektedir. Öğretmenler bu konuda
özellikle öğrenci grubunun sosyo-ekonomik özelliklerini dikkat
etmelidirler. Örneğin planlanan çalışma öğrencilerin web kaynaklarına ulaşmasını gerektiriyorsa, öğretmen evinde İnternet erişimi
olmayan öğrencilerin durumunu göz önüne almalıdır (Öztürk,
2012).
BİT destekli öğretim ortamlarının doğasından kaynaklanan
bazı sınırlılıklar da mevcuttur. Web tabanlı olarak sanal sınıf ortamında yapılan öğretim etkinliklerinde geleneksel yüz yüze eğitim
ortamındaki sosyal ve psikolojik etkileşimin sağlanması pek mümkün değildir. Öğrencilerin bireysel sosyo-psikolojik gelişimleri
açısından sanal sınıf ve diğer web tabanlı öğrenme ortamları geleneksel sınıf ortamının sunduğu düzeyde gelişim imkânı sağlayamaz (Uşun, 2000).
BİT Destekli Öğretimin Gelişiminin Önündeki Engeller
Hem ülkemizde, hem de dünya genelinde eğitim ve öğretim
faaliyetlerinde BİT kullanımı sürekli bir biçimde gelişme ve yaygınlaşma gösterse de, bu konuda önemli engeller ve zorluklar hâlâ
devam etmektedir. Burada bazı temel sorunlar kısaca işlenecektir.
Okullarda BİT Donanımının Eksikliği
Okullarda BİT alt yapı ve donanımı konusundaki eksiklikler
BİT destekli öğretimin gelişmesinin önündeki en önemli engellerden birisi olmayı sürdürmektedir (Aypay ve Özbaşı, 2008;
Bingimlas, 2009; Karal vd., 2009). Okul ortamında BİT araçlarının
bir kez kurulması donanım sorununun uzun bir süre için çözüldüğü
anlamına gelmemektedir. Teknolojinin hızlı bir biçimde gelişmesi,
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BİT donanım araçlarının kısa bir süre içerisinde demode olmasına,
yeni programlar ve uygulamalar için yetersiz kalmasına neden
olmaktadır. Ayrıca BİT donanım araçlarının karmaşık yapısı ve
sınıf veya laboratuar ortamında öğrenciler tarafından yoğun bir
biçimde kullanılması, diğer elektronik aygıtlara göre daha çabuk ve
sıklıkla bozulmalarına sebep olmaktadır. Okullarda yüksek performanslı bir BİT ortamının sağlanması için yenileme ve bakım
çalışmalarının sürekli bir biçimde sürdürülmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla BİT araçlarının okullarda yaygınlaşmasına rağmen,
donanımla ilgili sorunlar her zaman devam etmektedir. Bu durum
BİT destekli yöntem ve materyallerin etkinliğini ve verimliliğini
sınırlayan önemli bir faktördür.
Öğretmen ve Öğrencilerin Bireysel Olarak BİT Donanımına Erişimiyle İlgili Sorunlar
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde BİT’in etkin ve verimli
kullanımı için okullardaki BİT donanımının yanı sıra, öğretmen ve
öğrencilerin bireysel olarak BİT olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Öğretmenlerin öğretime hazırlık çalışmaları için BİT
donanım ve uygulamalarına etkin erişiminin sağlanması gerekir.
Öğrenciler açısından BİT, özellikle okul dışı ve bireyselleşmiş
öğretim açısından önemli imkânlar sunmaktadır. Ancak bunun için
öğrencinin bireysel olarak yeterli düzeyde performansa sahip BİT
araçlarına ve İnternet gibi uygulamalara erişim imkânının olması
gerekir. Türkiye’de BİT araç ve uygulamalarına erişim her geçen
gün yaygınlaşsa da, bireysel olarak bu imkânlara sahip olmayan
hâlâ milyonlarca insan mevcuttur. Yukarıda vurgulandığı gibi, bu
konunun ayrıca sosyal adaleti ve fırsat eşitliğini ilgilendiren boyutu
vardır.
Nitelikli Eğitim Yazılım ve İçeriklerinin Eksikliği
BİT destekli öğretimin geliştirilmesi için BİT alt yapı ve donanımının yanı sıra, nitelikli BİT tabanlı eğitim yazılımlarının,
materyallerinin ve içeriklerinin geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Türkiye’de okullarda BİT donanımının artmasıyla öğretmenlerin derste BİT araçlarını kullanmalarının gitgide yaygınlaşsa da,
kullanılan yazılım, materyal ve içeriklerin niteliği konusunda
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önemli sorunlar yaşanmaktadır. Öğretmenlerin derste kullanıldığı
BİT destekli kaynakların büyük çoğunluğu PowerPoint ve benzeri
programlarla hazırlanmış ders sunuları şeklinde materyallerdir.
Uzman ekiplerce geliştirilen nitelikli eğitim yazılımlarının ve materyallerin kullanımı ise oldukça sınırlıdır (Kazu ve Yavuzalp,
2008).
Bu durumun önemli sebeplerinden birisi nitelikli eğitim yazılımı ve materyali geliştirme konusundaki zorluklardır. Bu alanda
ileri düzeyde olan ülkelerde, yenilikçi ve nitelikli yazılımlar ve
materyaller üretilse de, Türkiye gibi birçok ülkede bu konuda
önemli sorunlar yaşanmaktadır. Yazılım ve materyallerin geliştirilmesinin yanı sıra, erişimle ilgili de sorunlar yaşanmaktadır. İnternet gibi bazı BİT araçları kaynak ve materyallere ücretsiz olarak
veya az bir maliyetle erişme imkânı getirse de, BİT tabanlı nitelikli
yazılım ve materyallerin birçoğu oldukça pahalı ürünlerdir. Okulların ve öğrencilerin önemli bir kısmının bu tür kaynaklara erişmesinin önünde malî engeller bulunmaktadır.
Öğretmenlerin Tutum, Bilgi ve Beceriyle İlgili Sorunlar
BİT destekli öğretimin geliştirilmesinin önündeki sorunların
önemli bir kısmı öğretmenlerin bu konudaki tutumlarından, bilgi
ve beceri eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Bazı öğretmenler
BİT destekli yöntem ve materyallerin kullanımı konusunda olumsuz tutum sergilemekte ve BİT destekli öğretimi geliştirmeye yönelik çalışma ve uygulamalara karşı direniş göstermektedir
(Bingimlas, 2009). Ancak, araştırmalar (Demetriadis vd., 2003;
Usluel vd., 2007) öğretmenlerin büyük çoğunluğunun öğretimde
BİT araçlarının kullanımı konusunda olumlu tutumlar geliştirdiklerini, bu konudaki öğretmenlerle ilgili sorunların daha ziyade, onların gerekli bilgi ve becerilere sahip olmamalarından kaynaklandığını göstermektedir.
BİT destekli yöntem ve yaklaşımların hızlı bir biçimde gelişim ve değişim göstermesi, özellikle belirli bir yaşın üzerindeki
öğretmenlerin, bu konudaki bilgi ve beceriler açısından yetersiz
kalmasına sebep olmaktadır. Ancak, bu konudaki sorunlar sadece
belirli bir yaşın üzerindeki öğretmenlerle sınırlı değildir. BİT destekli öğretme yönelik yeterli düzeyde bilgi ve becerinin olmaması
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tüm öğretmenlerde görülebilen genel ve yaygın bir sorundur. Bu
durumun temel sebebi, bu konuda hizmet içi ve hizmet öncesi öğretmen eğitiminin yetersiz olmasıdır (Aypay ve Özbaşı, 2008; Cüre
ve Özdener, 2008).

İNTERNET VE ÖĞRETİM
Glassman ve Kang’a (2011) göre, insanlığın modern tarihinde bilginin yayılması yollarıyla ilgili iki ana devrim yaşanmıştır.
Birincisi matbaanın icadı ve yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmasıdır. İkincisi ise İnternet’in ortaya çıkması ve yaygın bir
biçimde kullanılmasıdır. İnternet çok daha geniş kapsamlı bilgi
kaynaklarına, daha hızlı ve kolay erişme gibi önemli niceliksel
değişimlerin yanı sıra, niteliksel bir değişim de getirmektedir. Web
tabanlı uygulamalar bilginin oluşturulması, değerlendirilmesi ve
öğretim süreçleri yoluyla edinilmesi açısından geleneksel yapıda
önemli değişimlere işaret eden yeni yaklaşımlar ve uygulamalar
doğurmaktadır.
İnternet’in eğitim alanındaki uygulamalarının farklı işlevleri
vardır. Tarih öğretimi açısından değerlendirildiğinde dört temel
işlevden bahsedilebilir:
 Bilgi ve öğretim materyali kaynağı olması;
 İletişim ve etkileşim alanı olması;
 Üretme ve sergileme alanı olması;
 Öğretim alanı olması.
Bilgi ve Öğretim Materyali Kaynağı Olarak İnternet
İnternet’in bilgi ve kaynağa ulaşma açısından getirdiği değişim bütün alanlar gibi, tarih ve tarih öğretimi alanında da kısa sürede çok önemli değişikliklere yol açmıştır. 1990’lı yılların başında
İnternet’in kişisel bilgisayarlarda genel amaçlı kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, tarih araştırmalarına ve öğretimine yönelik
web siteleri kurulmaya başladı ve bunlar hızlı bir biçimde yaygınlaştı. İnternet içeriği üretme konusunda tarih hem bireysel kullanı-

15

cılar, hem de müze, arşiv, eğitim ve araştırma kurumları gibi kurumsal aktörler açısından önemli bir çalışma alanı haline geldi
(Seefeldt ve Thomas, 2009). Geçen yirmi yıl içerisinde, web tabanlı tarih kaynakları hem çeşitlilik, hem de miktar açısından muazzam bir seviyeye ulaşmıştır.
Bugün öğretmen ve öğrencilerin web ortamında tarih öğretimiyle ilgili hemen her türlü kaynak ve materyale ulaşmaları
mümkündür. Bunların en önemlileri şu şekilde listelenebilir:
 Ansiklopedik bilgi kaynakları (Wikipedia vb.);
 Birinci el metinsel kaynaklar;
 E-kitap, e-dergi gibi elektronik yayınlar;
 Resim, karikatür, fotoğraf, minyatür, gravür gibi görsel
materyaller;
 Film ve belgesel gibi video formatındaki materyaller;
 Müzik ve diğer ses kayıtları;
 Haritalar;
 Tablo, şema, kavram haritası türü materyaller;
 Ders sunusu, ders planı, yıllık plan gibi öğretim materyalleri;
 Soru bankaları ve diğer ölçme ve değerlendirme kaynakları;
 Web tabanlı sanal müzeler ve tarihî mekânlar;


Bilgisayar oyunları.

İletişim ve Etkileşim Alanı Olarak İnternet
İnternet’in öğretim açısından en önemli işlevlerinden birisi
öğretmenler ve öğrenciler arasında verimli bir iletişim ve etkileşim
ortamı sağlamasıdır. Web imkânları iletişim konusunda zaman ve
mekândan kaynaklanan sınırlılıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Fizikî olarak birbirinden çok uzak mesafelerde
bulunan öğretmen ve öğrenciler İnternet üzerinde iletişim kurabi16

lirler. İnternet diğer iletişim araçlarına göre, iletişimi kolaylaştırmış
ve ucuzlaştırmıştır. Eş zamanlı iletişim kurulabileceği gibi, eş zamanlı olmayan iletişimde kurulabilmektedir. Metin temelli, sesli
veya sesli/görüntülü iletişim kurma imkânları mevcuttur (Gülbahar, 2009).
Web tabanlı etkileşimde öğrenci iletişim araçlarını kullanarak farklı öğretim aktörleri ile karşılıklı bilgi alışverişi, tartışma,
değerlendirme gibi etkinlikler gerçekleştirmektedir. İnternet’in
sağladığı etkileşim ortamı çok yönlüdür (Şekil 1). Öğrenciler arasında, öğrencilerle öğretmenler arasında ve öğretmenlerin kendi
aralarında etkileşim ortamı kurulabilmektedir. Ayrıca öğrencilerle
web tabanlı öğretim içerikleri arasında da etkileşime dayanan bir
öğrenme ortamı yaratılabilir (Çakır, Uluyol ve Karadeniz, 2008).

Öğrenci

İçerik

Öğrenci

Öğretmen

Öğretmen

Şekil 1: İnternet Temelli Ortamda Etkileşimler (Çakır, Uluyol
ve Karadeniz, 2008)

Web ortamında öğrenciler arasında iletişim ve etkileşime
dayanan farklı öğretim etkinlikleri düzenlenmektedir. Tartışma
forumları, sesli/görüntülü iletişim, e-posta, tele-konferans gibi
birçok farklı araç ve yöntem öğrencilerin bilgi ve düşüncelerini
paylaşmaları, tartışmaları ve ortak içerik üretmeleri için kullanıl-
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maktadır (Walsh, 2005). Web ortamı aynı şekilde öğretmenlere
kendi aralarında meslekî sorunları tartışma, bilgi, tecrübe, kaynak
ve materyal paylaşma imkânı sağlamaktadır.
Üretme ve Sergileme Alanı Olarak İnternet
İnternet öğrencilerin araştırma projelerini ve diğer her türlü
çalışmalarını gerçekleştirmeleri ve ortaya çıkan ürünleri sergilemeleri açısından verimli ve uygun bir öğretim aracıdır. Web ortamının
öğrenci çalışmaları açısından sunduğu en önemli avantajlardan
birisi zaman ve mekân açısından birlikte çalışma imkânı olmayan
öğrencilere ortak çalışmalar yapma ve ürünler üretme olanağı sağlamasıdır. Özellikle wiki gibi ortak çalışmaya uygun araçlarla yapılan bu tür etkinlikler öğrencilerin üst düzeyde etkileşim içinde
olduğu öğrenme ve üretme ortamları sağlamaktadır (Parker ve
Chao, 2007; Ruth ve Houghton, 2009).
Web ortamı aynı zamanda öğrencilerin yaptıkları çalışmalarını sergilemeleri açısından önemli bir imkân sunmaktadır. Öğrenci
çalışmalarının geleneksel yollarla sergilenmesinde erişilebilecek
kişi sayısı oldukça sınırlıdır. Bu yollarla yapılan sergilemeler çoğu
kez sınıf veya okul sınırlarının içerisinde kalmaktadır. İnternet
öğrenci çalışmalarını geniş bir kitlenin erişimine sunma imkânı
sağlamaktadır. Öğrencilerin çalışmaları web üzerinde yayınlamaları çalışmaya yönelik motivasyonlarının artmasını, araştırmalarını
daha iyi bir biçimde yapmalarını, çalışmayı daha özenli bir biçimde
yazmaları gibi önemli katkılar sağlamaktadır (Çobanoğlu ve
Berezina, 2011; Lai ve Chan, 2011; Öztürk, yayında).
Öğrencilerin web tabanlı içerik üretme çalışmaları yapmaları
onların pasif bir İnternet kullanıcısı olmanın ötesinde, web içeriğinin oluşmasına aktif katkı sağlayan bireyler haline gelmeleri açısından da önemlidir. Tarih öğretimi alanında yapılan web içeriği
üretme etkinliklerinin öğrencilerin yeni bilgiler üretmelerini teşvik
ettiği, klasik çalışmalara göre tarihsel bilgi ve becerileri daha iyi
bir biçimde geliştirdiği ve aynı zamanda BİT konusundaki bilgi ve
becerilerinin gelişmesine üst düzeyde katkı sağladığı görülmüştür
(Matta, 2002; Öztürk, yayında; Scheuerell, 2010; Yang, 2009).
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İnternet öğrencilerin yanı sıra, öğretmenler için de verimli
bir üretme ve sergileme ortamıdır. Wiki, blog ve forum gibi web
araçları öğretmenlerin web tabanlı olarak ortak öğretim materyali
geliştirmeleri ve ürettikleri bilgi ve materyalleri paylaşmalarını
kolaylaştırarak öğretmenlerin meslekî gelişimlerine katkılar sağlamaktadır. Üçüncü bölümde öğretmen ve öğrencilerin hazırladıkları
wiki ve blog türü web sayfaları daha ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir.
Öğretim Alanı Olarak İnternet
İnternet’in sunduğu uzaktan eğitim imkânları tarih öğretimi
alanında da sanal öğretim ortamlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu tür uygulamalar tartışma forumu, e-posta, sesli/görüntülü
görüşme gibi araçlarla sağlanan iletişim ve etkileşimin ve wiki gibi
araçlarla yapılan ortak çalışma uygulamalarının ötesinde, öğretim
etkinliklerinin farklı unsurlarıyla birlikte yapılmasını sağlamaktadır.
Web tabanlı öğretim ortamlarının farklı türleri vardır. Öğrencilerin okul dışında ve bireysel olarak öğretim etkinlikleri yapabilecekleri web siteleri düzenlenmiştir. Bu tür web sitelerindeki
çoklu ortam araçları ve interaktif uygulamalar öğrencilere geleneksel çalışmalara göre, çok daha verimli bir öğrenme ortamı sunmaktadır.
Web tabanlı öğretim ortamlarının bir diğer türü öğretmen ve
öğrencileri sanal ortamda bir araya getiren sanal sınıflar uygulamalarıdır. Ülkemizde tarih öğretimi alanında ilk ve ortaöğretim düzeyinde henüz bu tür uygulamalar ortaya çıkmamış olsa da, birçok
ülkede çevrimiçi tarih öğretimi yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. Geleneksel sınıf ortamındaki etkinliklerin büyük çoğunluğu,
farklı biçimlerde de olsa sanal sınıf ortamında gerçekleştirilebilmektedir. Sanal sınıf ortamında ders anlatımı, öğrenci merkezli
etkinlik, grup çalışması, iletişim ve tartışma, ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gibi öğretimin ana unsurları etkin bir biçimde
uygulanmaktadır (Lyons, 2009).
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İnternet Kaynaklarının Kullanılmasıyla İlgili Sorunlar
Tarih öğretiminde İnternet kaynaklarının kullanımı önemli
avantajların yanı sıra, özellikle öğrenciler açısından bazı sorunlar
da getirmektedir. Bu konuda en sık rastlanan bazı sorunlar ve bu
sorunların aşılması için geliştirilen uygulamalar aşağıda incelenmiştir.
Kaynaklara Erişim Sorunu
İnternet’te öğretmen ve öğrencilerin kullanabileceği çok sayıda web sitesi ve bu sitelerde çok büyük miktarlarda kaynak dokümanın yer alması kuşkusuz olumlu bir durumdur. Ancak bu durum öğrencilerin doğru, uygun ve öğretimle uyumlu kaynaklara
ulaşmalarını zorlaştıran bir faktördür. İnternet’te yer alan çok büyük sayıdaki web siteleri ve bunlarda bulunan bilgi ve kaynaklar
arasından doğru ve gerekli olanları bulmak öğrenciler açısından
kolay bir iş değildir (Haydn, 2000).
Google gibi arama motorlarıyla yapılan aramalar kaynağa
ulaşmayı kolaylaştırsa da, bu durumda bile öğrenciler için ciddi
zorluklar ortaya çıkmaktadır. Google’da herhangi bir konuda anahtar kelimelerle yapılan aramalarda konuyla ilgili çoğu kez yüzlerce
ve hatta bazen binlerce web sitesi çıkmaktadır. İlk ve ortaöğretim
düzeyindeki öğrencilerin büyük çoğunluğu için, bu web sitelerini
inceleyerek uygun kaynaklara ulaşmak hem ilgi, motivasyon ve
ayrılacak zaman, hem de değerlendirme becerileri açısından oldukça zordur (Walsh, 2005).
Kaynakların Güvenilirliği Sorunu
İnternet’te çok farklı kişi ve kurumların tarihle ilgili bilgi ve
belge yayınlaması güvenilirlikle ilgili bazı sorunları beraberinde
getirmektedir. İnternet’in her isteyene kolay bir biçimde tarih bakış
açısını, bilgisini ve tarihsel kaynakları yayınlama imkânı sunması,
bunları kullanacak öğrenciler için bu bilgi ve kaynakların doğruluğu ve güvenilirliği açısından bazı sakıncalar doğurmaktadır
(Demircioğlu, 2008; Öztürk, Ünal ve Gürel, 2009; Schrum, 2003).
Bilgi ve belgenin güvenilirliği sorunu aslında tarih öğretiminde tüm kaynaklar için geçerlidir. Doğaları gereği tarih yazımı
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ve öğretiminin ideolojik ve politik amaç ve yaklaşımlardan arındırılması mümkün değildir. Birinci el kaynaklar da dâhil olmak üzere, her türlü tarihsel bilgi ve kaynak onu üretenin izlerini taşır.
Tarih öğretiminin öğrencilere kazandırması gereken en temel kazanımlardan birisi tarihsel bilgi ve kaynakları eleştirel bir biçimde
değerlendirme becerisidir. Bu açıdan basılı kaynaklarla web kaynakları arasında temelde pek bir farklılık bulunmamaktadır.
Ancak kaynakların güvenilirliği sorunu sadece politik ve
ideolojik yaklaşımlardan değil, uzmanlık eksikliği, özensizlik,
üretilen bilgilerin belirli bir ön denetimden geçmemesi gibi nedenlerden de kaynaklanmaktadır. Web kaynaklarının bir kısmı müzeler, arşivler, üniversiteler, araştırma kurumları, eğitim alanında
faaliyet gösteren ticarî kurumlar gibi kurumlar tarafından ve uzman
tarihçiler ve tarih eğitimcileri eliyle hazırlanmaktadır. Bu durumda
bu açılardan pek bir sorun çıkması beklenmeyebilir. Ancak, tarihle
ilgili web kaynaklarının büyük bir kısmı amatör nitelikli girişimler
çerçevesinde hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Bu durumda
uzmanlık eksikliği ve özensizlik gibi konular açısından bilgi ve
kaynakların güvenilirliği sorunu daha ciddi bir hal almaktadır.
Web sitelerinin seçilmesi, bilgi ve kaynakların güvenilirliği
ile ilgili sorunların aşılması için bazı uygulamalar geliştirilmiştir.
Burada iki önemli uygulama incelenmiştir: Web sitelerinin eleştirel
olarak değerlendirilmesi ve öğrenciler için web rehberleri.
Web Sitelerinin Değerlendirilmesi
Tarih alanındaki web kaynaklarının güvenilirliğiyle ilgili sorunlar öğrencilere bu konuda bilgi ve kaynakları eleştirel değerlendirme becerisinin kazandırılmasını daha da önemli hale getirmektedir. Bu amaçla öğretmen tarafından web sitelerinin değerlendirilmeleriyle ilgili öğretim etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bu tür etkinlikler öğrencilerin güvenilir bilgiler veren web sitelerinden yararlanmaları kadar, eleştirel düşünme
ve medya okur-yazarlığı becerilerinin gelişimine de katkı sağlaması açısından önemlidir (Walsh, 2005).
Öğrencilerin tarih kaynaklarını içeren web sitelerini değerlendirmesine yönelik birçok değerlendirme formu geliştirilmiştir
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(Demircioğlu, 2008; Lee, 2002; Walsh, 2005). Demircioğlu (2008)
tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan değerlendirme formundaki temel hususlar şunlardır:
 Web sitesini hazırlayanın ve hazırlatanın kimliği ve niteliği;
 Web sitesinin amacı;
 Bilgilerin kişisel görüş, varsayım veya araştırma bulgularına dayanıp dayanmadığı;
 Bilgilerin objektif bir biçimde sunulup sunulmadığı, web
sitesinde farklı bakış açılarına yer verip vermediği, önyargı içerip içermediği;
 Bilgi ve kaynakların oluşturulma zamanı ve güncelliği;
 Bilgi ve kaynakların eğitim amaçlı kullanılabilme durumu;
 Web sitesinde yer alan bilgilerin başka web sitesindekilerle karşılaştırılması;
 Bilgilere referans verilip verilmediği.
Web sitelerinin değerlendirilmesi öğrencilerin yanı sıra, öğretmenler açısından da önemlidir. Öğretmenler öğretim kaynağına
erişmek için kullanacakları web sitelerinin yanı sıra, öğrencilerin
yararlanabilecekleri web sitelerini belirlemek amacı ile de web
sitelerinin güvenilirliğini ve öğretim etkinliklerine uygunluğunu
değerlendirmeleri gerekmektedir. Kapoun (1998, akt. Turan, 2012)
eğitim amaçlı kullanılacak web sitelerini değerlendirme ilkelerini
şu şekilde tanımlamıştır:
 Uygunluk: Web sitesindeki bilgilerin ve içeriğin eğitimin amacına ve öğrencilerin seviyelerine uygun olması.
 Doğruluk: Bilgilerin alındığı kaynakların belirtilmesi ve
doğruluğunun teyit edilebilir olması.
 Uzmanlık: Web sitesinin uzman kişilerce hazırlanmış
olması.
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 Nesnellik: Tarafsız ve objektif bilgilere yer verilmesi.
 Güncellik: Bilgilerin güncel olması ve yeni araştırma
bulgularına yer verilmesi.
Öğrenciler İçin Web Rehberleri
Birçok ülkede, öğrencilerin uygun tarih kaynakları içeren
web sitelerini bulmaları ve içeriğinin güvenilirliğini değerlendirmeleriyle ilgili güçlüklerin aşılması için öğrencilere bu konuda
rehberlik edecek web siteleri kurulmuştur. Bu web sitelerinde öğrencilerin kullanabileceği uygun ve nitelikli web sitelerinin adresleri verilmekte ve siteler hakkında kısa açıklayıcı bilgiler yer almaktadır. Böylelikle öğrenciler ihtiyaç duydukları konu ve türde
bilgi ve kaynak içeren web sitelerinin adreslerine kolay bir biçimde
ulaşabilmektedir. Bu tür web siteleri oluşturma amacı sadece öğrencilere değil, tarih öğretmenlerine de web tabanlı kaynakların
kullanımında yardımcı olmak ve yol göstermektir.
Ülkemizde bu amaca yönelik olarak hazırlanmış geniş kapsamlı ve nitelikli bir web sitesi maalesef henüz yoktur. Aşağıda
diğer ülkelerde İngilizce olarak hazırlanan bu tür web sitelerinden
bir örnek incelenmiştir (Örnek 1).
Bu tür web sitelerinin dışında, genel amaçlı ve farklı kesimlere (tarihçi, tarih eğitimcisi, öğretmen, öğrenci, vs.) yönelik olarak
tarih ve tarih eğitimiyle ilgili web sitelerini indeksleyen web siteleri de bulunmaktadır. Bu tür siteler özel olarak öğrencilere yönelik
olarak oluşturulmamış olsalar da, web kaynaklarından yararlanma
konusunda öğrencilere yol gösterici olabilir. Bu web siteler için de
bir örnek aşağıda incelenmiştir (Örnek 2).
Örnek 1: http://chnm.gmu.edu/worldhistorysources
Bu site ABD’de bulunan George Mason Üniversitesi bünyesinde hazırlanmıştır. Tarih öğretmenleri ve öğrencilere yönelik
olarak, dünya tarihiyle ilgili kaynak içeren web siteleri hakkında
bilgi verilmektedir. Web sitelerinin seçimi ve açıklamalar, alanında
uzman tarihçi ve tarih eğitimcileri tarafından hazırlanmıştır. Web
sitesinde konusuna, dönemine, kaynak türüne ve bölgesine göre
arama yapılabilen oldukça kullanışlı bir arama motoru bulunmak23

tadır. Sitede ayrıca tarihsel kaynakları inceleme yöntemleriyle ilgili
öğrenciler ve öğretmenlere yönelik olarak hazırlanmış bir bölüm ve
örnek kaynaklara dayalı tarih öğretimi etkinlikleri bulunmaktadır
(Web 8).
Örnek 2: www.besthistorysites.net
Tarih ve tarih öğretimiyle ilgili İngilizce web sitelerini indeksleyen, özel olarak öğrencilere yönelik olmayan, genel amaçlı
hazırlanmış, oldukça zengin içerikli bir sitedir. Siteler konulara
göre ayrılmıştır. Verilen her sitenin içeriği kısaca açıklanmaktadır.
Seçilen siteler ağırlıklı olarak Avrupa ve Amerika tarihini ele almaktadır (Web 70).
Wikipedia Sendromu
İnternet’in sunduğu kolay erişilebilir ve geniş bilgi kaynaklarının öğretim açısından doğurduğu önemli sorunlardan birisi
öğrencileri ödev hazırlama konusunda kolaycılığa kaçmaları için
uygun bir ortam hazırlamasıdır. BİT araç ve materyallerinin doğası
gereği, öğrencinin herhangi bir kaynaktaki hazır bir metni veya
dokümanı kopyalayarak kendi ödevine yapıştırması son derece
basit ve kolay bir işlemdir. Kopyalama yapmanın kolaylığı ve web
üzerindeki kaynakların bolluğu öğrencileri özgün çalışmalar yapmak yerine, kopyala-yapıştır uygulamasıyla ödev hazırlama kolaycılığına itmektedir. Son yıllarda öğrenci çalışmalarında İnternet
kaynaklarının kullanımı oldukça artmıştır. İnternet kaynaklarının
kullanımında da, bilgilerin kopyalanarak kaynak belirtilmeden
öğrencinin kendi çalışması olarak sunulması uygulaması oldukça
yaygındır (Ersoy ve Özden, 2011; Odabaşı vd., 2007).
Walsh (2005) Microsoft’un 1993-2009 yılları arasında CDDVD ve web tabanlı olarak yayınladığı Encarta Ansiklopedisi’ne
gönderme yaparak, öğrencilerin hazır bilgileri kopyalayarak ödevlerini yapmaları uygulamasını Encarta Sendromu olarak tanımlamaktadır. Günümüzde öğrencilerin en sık kullandığı web tabanlı
ansiklopedik kaynakların başında Wikipedia gelmektedir (Head ve
Eisenberg, 2010). Öğrenciler Wikipedia’yı kullanırken sıklıkla
kopyala-yapıştır yöntemine başvurmaktadırlar (Darren ve Smoot,
2009; Sormunen ve Lehtiö, 2011). Wikipedia’nın çok sayıda dilde
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versiyonunun olması bu durumun dünya genelindeki yaygınlığını
arttırmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin web kaynaklarını kullanırken, özgün bir çalışma yapmaksızın hazır bilgileri kopyalayarak
ödevlerini hazırlamaları olgusunu Wikipedia Sendromu olarak nitelemek mümkündür.
Ancak bu durumun Wikipedia veya diğer web tabanlı ansiklopedilerle sınırlı olmadığını özellikle vurgulamak gerekir. Öğrenciler araştırdıkları konuyla ilgili bilgi veren her türlü web sitesinden bu anlamda yararlanmaktadırlar. Öğrenciler konuyla ilgili web
sitelerini bulmak için genellikle Google gibi arama motorları kullanmakta ve buldukları bilgileri kopyala-yapıştır yöntemiyle kendi
çalışmalarına aktarmaktadırlar. Ayrıca ödevlerin bir bütün olarak
elde edildiği ücretli veya ücretsiz hazır ödev siteleri bulunmaktadır
(Ersoy ve Özden, 2011).
Kopyala-yapıştır uygulaması akademik açıdan etik olmayan
bir davranış olduğu gibi, öğrenme süreci açısından da önemli sorunlar yaratmaktadır. Öğrenciler bu şekilde yaptıkları ödevlerde
çoğu kez ilgili kaynakları iyi bir biçimde okumadan, analiz ve sentez yapmadan, kendi cümlelerini kullanmadan, verilen bilgiyi doğrudan aktarma yoluna gitmektedirler. Bu durumda öğrenme çok
düşük bir düzeyde gerçekleşmektedir (Walsh, 2005).
Öte yandan, bu durum sadece öğrencilerle sınırlı değildir.
Öğretmenlerinde web kaynaklı bilgileri kullanırken bazen benzer
yollara başvurdukları görülmektedir. Bazı öğretmenler İnternet’te
buldukları bilgi ve materyalleri yeterince özümsemeden, diğer
öğretim kaynakları ile kaynaştırmadan, kendi öğretim ortamlarına
uyarlamadan kullanma eğilimindedirler (Haydn, 2003b).
Öğretim Amaçlı Web Siteleri
İnternet’in eğitim ve öğretim açısından taşıdığı potansiyel
öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak hazırlanan öğretim amaçlı
web sitelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Tarih öğretimi alanında da, birçok ülkede devlete bağlı veya devletçe desteklenen kurumlar tarafından öğretmen ve öğrenciler için hazır öğretim materyalleri sunan, etkileşim ve iletişim imkânları sağlayan ve web tabanlı öğrenme etkinlikleri içeren çok sayıda nitelikli web sitesi
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oluşturulmuştur. Ayrıca devlet dışı unsurlar tarafından da, ticarî
veya ticarî olmayan amaçlarla, bireysel veya grup girişimleri şeklinde tarih öğretimine yönelik nitelikli web siteleri kurulmaktadır.
Bu tür web sitelerinin hazırlanması İnternet’i ve genel olarak
BİT destekli araç ve yöntemleri tarih öğretiminde etkin bir biçimde
kullanan ülkelerde bu alandaki gelişmelerin önünü açan en önemli
adımlardan birisidir. Öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun
olarak düzenlenmiş, zengin ve nitelikli öğretim materyalleri içeren
web siteleri tarih öğretiminde BİT destekli kaynak ve yöntemlerin
kullanılmasının gelişimine büyük bir katkı sağlamıştır (Haydn,
2000).
Türkiye’de Tarih Öğretimine Yönelik Web Siteleri
Ülkemizde de tarih öğretimine yönelik bazı web siteleri ortaya çıkmıştır. Ancak bu alanda ileri düzeyde olan ülkelerdeki örnekleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye’deki web sitelerinin hem
nitelik, hem de kaynak ve materyal zenginliği açısından oldukça
geride olduğunu söylemek gerekir.
Türkiye’de bu konudaki en önemli eksiklik devlet destekli
girişimlerin yeterli düzeyde olmamasıdır. Aşağıda örnekleri incelendiği gibi, birçok ülkede tarih öğretimine yönelik nitelikli ve
zengin içeriğe sahip web sitelerinin çoğu doğrudan devlet kurumları tarafından veya devlet destekli olarak gerçekleştirilmektedir.
Türkiye’de maalesef bugüne kadar devlet kurumları tarafından bu
konuda atılan adımlar oldukça yetersiz kalmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen ve öğrencilere yönelik
öğretim
materyali
sunan
bir
web
sitesi
vardır
(http://www.egitim.gov.tr). Bu sitede PowerPoint sunusu, video ve
e-kitap şeklinde öğretim materyalleri bulunmaktadır. Ancak sitenin
gerek öğretim yaklaşımı ve gerekse içerik zenginliği açısından
yeterli düzeyde olduğunu söylemek oldukça zordur. Sitedeki içerik
büyük ölçüde öğretmenler tarafından hazırlanan materyallerden
oluşmaktadır. Öğretim konuları bütüncül bir biçimde ve öğretmene
nasıl öğreteceğine dair yöntemsel bilgiler vererek ele alma yerine,
birbirinden bağımsız öğretim materyalleri şeklinde düzenlenmiştir.
İçeriğin büyük bir kısmını oluşturan ders sunusu şeklindeki dosya26

larda daha çok geleneksel anlatım yöntemine yakın, bilgi aktarımına dayanan bir yaklaşım kullanılmıştır. Öğretim materyalleri öğrenci merkezli etkinlikleri nadiren içermemektedir (Web 88).
Birçok ülkede tarih öğretimi alanında öğretim materyalleri
ve kaynakları içeren nitelikli web sitelerini hazırlayan kurumların
başında üniversiteler gelmektedir (Web 8; Web 42; Web 53; Web
87). Ülkemizde ise diğer öğretim alanlarında olduğu gibi, tarih
öğretimi alanında da üniversiteler tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak web sitesi hazırlama uygulamaları çok yetersiz
düzeydedir.
Başta MEB ve üniversiteler olmak üzere, devlet kurumlarının bu konudaki yetersizliğine paralel olarak ortaya çıkan bir diğer
sorun, tarih öğretimine yönelik olarak hazırlanan web sitelerinin
çoğunun amatör girişimler niteliğinde olmasıdır. Ülkemizde salt
tarih öğretimine yönelik olarak, uzman ekipler tarafından hazırlanan, nitelikli öğretim materyalleri içeren ve zengin içerikli web
kaynak sitelerinin bir örneği henüz ortaya çıkmamıştır.
Ancak ticarî kuruluşlar tarafından, genel olarak tüm derslere
yönelik hazırlanan web sitelerinde tarih öğretimiyle ilgili öğretim
materyalleri de bulunmaktadır. Ülkemizde web hizmeti sağlayıcı
bazı şirketler eğitime yönelik içerik hizmeti de vermektedir. Türk
Telekom’un yan kuruluşu olan Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri
AŞ tarafından sunulan Vitamin (www.vitaminegitim.com) sitesi
bunların en önemlisidir. Vadafone grup şirketi olan Biri de benzer
bir
hizmet
sunmaktadır
(www.biri.com.tr/vitamin).
www.vitaminegitim.com sitesinde kamu okullarında bulunan öğretmenlere ve öğrencilere ücretsiz erişim hizmeti verilmektedir. Bu
sitede ilköğretimde sosyal bilgiler ve ortaöğretimde tarih dersi
kapsamında tarih öğretimine yönelik ders materyalleri bulunmaktadır (Web 146).
Türkiye’de İnternet’te hazır öğretim materyallerine erişimin
en yaygın yolu öğretmenlerin hazırladıkları materyalleri birbirleriyle paylaşmasıdır. Öğretmenler hazırladıkları öğretim materyallerini web tabanlı paylaşım platformları vasıtasıyla diğer öğretmenlerle paylaşmaktadırlar. Öğretmen forumları bu açıdan çok önemli
bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalar, Türkiye’de öğretmenle27

rin öğretim materyallerine ulaşmak için kullandıkları web sitelerinin başında öğretmen forumlarının geldiğini göstermektedir (Gülşen, 2011; Sezer, 2009).
Diğer öğretim alanlarında olduğu gibi, tarih öğretmenlerinin
öğretim
kaynak
ve
materyallerini
paylaştıkları
www.tarihportali.net ve www.tarihbilinci.com gibi forum siteleri
vardır. İlköğretim düzeyinde de, www.sosyalbilgiler.info ve
http://www.sosyalbilgiler.biz gibi sosyal bilgiler öğretmenlerine
yönelik
forum
siteleri
bulunmaktadır.
Ayrıca,
www.ogretmenlerforumu.com gibi, tüm öğretmenlere yönelik olarak kurulan forum sitelerinin bazılarında tarih ve sosyal bilgiler
öğretmenleri için ayrı sayfalar mevcuttur.
Türkiye’de öğretmen forumlarında öğretmenlerin ihtiyaç
duyduğu hemen her türlü materyal paylaşılmaktadır. Bunların arasında ders notları, ders sunuları, öğretim etkinlikleri, harita, fotoğraf, karikatür gibi görsel dokümanlar, e-kitap, ölçme ve değerlendirme ile ilgili kaynaklar, performans ödevleri, öğretim programları, yıllık planlar, öğretmenlerle ilgi mevzuat gibi materyaller sayılabilir. Forum sitelerinde kaynak ve doküman paylaşımının yanı
sıra, sohbet ve tartışma platformları da bulunmaktadır (Web 122;
Web 128; Web 129; Web 130; Web 131).
Türkiye’de öğretmen forumlarının bu açıdan bu kadar öne
çıkmasının bir nedeni eğitim kurumları ve uzmanlar tarafından BİT
destekli öğretim materyali üretme ve web tabanlı olarak paylaşma
konusundaki yetersizlikler olabilir. Öğretmen forumlarının öğretmenler arasında bilgi, tecrübe ve materyal paylaşımını teşvik etmesi, işbirliği ve diyalogu geliştirmesi açısından önemli işlevleri olsa
da, web kaynaklı hazır öğretim materyallerine erişimin forum ve
diğer öğretmenler arası paylaşım araçlarıyla sınırlı olması olumsuz
bir durumdur. Öğretim materyallerinin gerek alan bilgisi, gerekse
öğretim yöntemleri açısından üst düzey kalitede olabilmesi için
akademisyenlerin ve diğer uzmanların da geliştirme sürecine katılmaları gerekir. Bu da, bu konuya eğitim yöneticileri tarafından
özel bir önemin verilmesini, bu alandaki projelere kaynakların
aktarılmasını, üniversitelerle ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki
işbirliğinin geliştirilmesini gerektirmektedir.

28

Tarih Öğretimi Web Sitelerine Yurt Dışından Örnekler
Burada, ABD ve İngiltere gibi BİT destekli tarih öğretimi
alanında ileri düzeydeki ülkelerde, tarih öğretmenleri ve öğrencilere yönelik olarak hazırlanan, kaynak, materyal ve web tabanlı etkinlikler içeren kapsamlı ve zengin içerikli web sitelerinden bazı
örnekler verilmiştir.
www.bbc.co.uk/history
İngiliz devlet radyo televizyon kurumu BBC’nin hem içerik
zenginliği, hem de yeni yaklaşımların kullanılması açısından çok
nitelikli bir tarih öğretimi web sayfası bulunmaktadır. Beşinci bölümde tarih öğretiminde sanal mekânların, altıncı bölümde de bilgisayar oyunlarının kullanımıyla ilgili olarak bu web sitesinden
örnek materyaller verilmiştir.
www.digitalhistory.uh.edu
Amerika Birleşik Devletleri’nde Houston Üniversitesi tarafından kurulan ve birçok başka kurum tarafından desteklenen
Digital History web sitesinde tarih araştırmalarına ve öğretimine
yönelik bilgi ve belgeler yer almaktadır. Sitede tarih öğretim yöntemlerinin işlendiği ve örnek ders uygulamalarının verildiği öğretmenlere yönelik özel bir bölümün yanı sıra, e-kitap, video, oyun,
müzik gibi farklı türde öğretim aktiviteleri sunulmaktadır.
www.heritage-explorer.co.uk
İngiltere’de tarihî yapı ve anıtların tarih öğretiminde kullanımıyla ilgili olarak, devlet destekli olarak hazırlanmış bir web
sitesidir. Yapı ve anıtlarla ilgili görsel dokümanların yanı sıra,
hazır sınıf içi öğretim etkinlikleri, çevrimiçi interaktif etkinlikler,
öğretim yöntemleriyle ilgili bilgiler, akıllı tahtalar için hazırlanmış
etkinlikler gibi öğretim materyallerine yer verilmektedir.
www.schoolhistory.co.uk
School History İngiltere orijinli, zengin bir içeriğe sahip bir
web sitesidir. Sitede tarih öğretimiyle ilgili ders örnekleri, öğretim
yöntemleriyle ilgili bilgiler, öğretim kaynak ve materyalleri,
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interaktif uygulamalar, oyunlar ve quizler bulunmaktadır. Hem
öğrencilere, hem de öğretmenlere yönelik içerikler vardır.
http://smarthistory.khanacademy.org
Smart History eğitim alanında faaliyet gösteren ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Khan Academy tarafından
kurulan bir web sitesidir. Daha çok video türü materyaller içermektedir.
http://teachinghistory.org
ABD Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen ve ağırlıklı
olarak ABD tarihi ile ilgili öğretim kaynakları içeren bir sitedir.
Oldukça profesyonelce hazırlanmış, zengin bir içeriğe sahiptir.
Sitede ders planları, kaynaklar, kaynak web sitesi adresleri ve öğretim yöntemleriyle ilgili açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır.
www.thwt.org (Teaching History with Technology)
Tarih öğretiminde BİT araç ve yöntemlerinin kullanımıyla
ilgili bilgi, kaynak veren ve bu konudaki web siteleriyle ilgili bilgiler veren iyi hazırlanmış ve zengin içerikli bir sitedir.
http://teachmiddleeast.lib.uchicago.edu
Chicago Üniversitesi tarafından hazırlanan web sitesi Ortadoğu tarihini ilk ve ortaöğretim düzeyinde öğretmek için hazırlanmış öğretim materyallerini içermektedir. Sitede görsel ve metinsel
dokümanlar, öğretim etkinlikleri ve ders planları yer almaktadır.
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İKİNCİ BÖLÜM

WEB TABANLI BİRİNCİ EL KAYNAKLARA
DAYALI TARİH ÖĞRETİMİ

BİRİNCİ EL KAYNAKLARIN KULLANIMI
VE İNTERNET
Tarih öğretiminde birinci el tarihî kaynakların kullanılması
fikri ve uygulamalarının eski sayılabilecek bir geçmişi vardır. Bu
konudaki ilk yaklaşımlar 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır (Ata, 2011). 20. yüzyılın başlarında da tarih öğretiminde
tarihî belgelerin önemi, özellikle İngiltere’de ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde birçok eğitimci tarafından vurgulanmış ve bununla
ilgili örnek uygulamalar geliştirilmiştir. Ancak bu yaklaşım ve
uygulamaların etkisi sınırlı olmuştur. Öğretimde tarihî belge kullanma yaklaşımının ve uygulamalarının yaygınlaşması esas olarak
1960 yılların sonlarından itibaren gerçekleşmiştir (Dinç, 2012;
Kaya, 2009). 1990’lı yılların ortalarından itibaren, web tabanlı
dijital tarihî belgelerin öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanılmaya başlamasıyla da, birinci el kaynaklara dayalı tarih öğretiminde önemli bir değişim yaşanmıştır.
Birinci el kaynaklara dayalı tarih öğretiminin temelinde öğrenciyi bir tarihçi gibi çalıştırma düşüncesi yatmaktadır. Bu yaklaşıma göre, öğrenci hazır bir bilgi kümesinin kendisine aktarılmasıyla değil, tarihçinin kullandığı süreç ve becerileri kullanarak,
kaynakları sorgulayarak, karşılaştırarak, analiz ve sentez ederek ve
sonuçta kendi tarihsel bilgi ve yorumunu üreterek öğrenmelidir
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(Dinç, 2012). Bu yaklaşım esas olarak tarihsel bilgileri hafızaya
almaktan çok, becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır (Kaya,
2009). Nitekim birinci el kaynaklara dayalı öğretiminin öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerini, analiz ve sentez becerilerini ve
eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği vurgulanmıştır (Ata,
2002; Işık, 2011).
Araştırmalar (Bolick, 2006; Doğan ve Dinç, 2007; Lee,
2002; Lee ve Molebash, 2004; Spaeth ve Cameron, 2000) birinci el
tarihî kaynaklara dayalı öğretimde web tabanlı tarih arşivlerinin
kullanılmasının öğrenme ve araştırma sürecine çok önemli katkılar
sağladığını ortaya koymaktadır. Basılı materyallerle yapılan birinci
el kaynaklara dayalı öğretim uygulamalarında öğrenci genellikle
öğretmen veya ders materyalini hazırlayan uzmanlar tarafından
seçilmiş kaynaklar üzerinden çalışmaktadır. Dolayısıyla öğrencinin
kullanacağı kaynaklarını kendisinin araması ve seçmesi çoğu kez
söz konusu değildir. Çünkü öğrencilerin klasik tarih arşivlerinde
çalışma yapmaları neredeyse imkânsızdır. Kitap olarak basılmış
arşiv malzemeleri üzerinde çalışırken de, hem her istenilen konuda
kaynak kitaba erişimin zorluğu ve maliyeti, hem de yeterince zengin bir arşiv koleksiyonu üzerinde çalışamama sorunu söz konusudur.
Web tabanlı arşivler bu açılardan büyük kolaylıklar ve avantajlar sağlamaktadır. İnternet ücretsiz, kolayca ve istenilen saatte
erişilebilen, istenilen türde ve konuda malzemenin bulunabildiği,
zengin bir içeriğe sahip tarih arşivi imkânı sunmaktadır (Lee,
2002). Dolayısıyla web tabanlı çalışma öğrenciye kaynakların
aranması, değerlendirmesi ve içlerinden kullanacakların seçilmesi
gibi, basılı kaynaklarla yapılan etkinliklerde pek mümkün olmayan
işlemleri gerçekleştirme imkânı tanımaktadır. Böylece araştırma
sürecinin daha eksiksiz bir biçimde yapılması ve öğrencinin bu
sürece daha etkin bir biçimde katılması sağlanmaktadır (Lee ve
Molebash, 2004). Öğrencinin araştırdığı konuda farklı dokümanlara erişip, onları değerlendirmesi tarihî kaynaklara daha eleştirel bir
gözle bakmasına ve tarihçinin yaptığı işin doğasını daha iyi bir
biçimde anlamasına imkân tanıyabilir (Spaeth ve Cameron, 2000).
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Web tabanlı dijital arşivlerin öğretim etkinlikleri açısından
bir diğer avantajı resim, video, ses ve metin gibi farklı türde dokümanlara erişme imkânı vermesidir. Kullanılabilecek doküman türündeki bu zenginlik hem farklı öğrenme stillerine cevap verme,
hem de incelenen konuyu farklı yönleriyle ele alma açısından çalışma ve öğrenme sürecine önemli katkılar sunmaktadır (Doğan ve
Dinç, 2007).
Web tabanlı çalışma, belgelerin aranması ve bulunmasını
öğrenciler açısından kolaylaştırmaktadır. Web sitelerinde bulunan
arama motorları ile konulara ve diğer kriterlere göre sınıflandırma
uygulamaları sayesinde, öğrenciler aradıkları kaynakları çok zorlanmadan bulma imkânına sahiptirler. Ayrıca web tabanlı çalışma,
belgeler üzerinde işlem yapma açısından da daha fazla esneklik ve
rahatlık sağlamaktadır (Lee, 2002). Örneğin öğrenci edindiği dijital
görsel belgeleri bilgisayar programları sayesinde istediği gibi, kolayca işleyerek ve düzelterek çalışmasına ekleyebilir. Metinsel
belgelerde aranan kavramları veya isimleri bulmak çok daha kolaydır. Belgelerin öğrenci tarafından arşivlenmesi ve saklanması
basılı belgelere göre daha kolaydır.
Lee ve Molebash (2004) web tabanlı dijital kaynaklara dayılı
bir öğrenci araştırmasında altı aşamanın olması gerektiğini vurgulamıştır:
 Öğrencinin ilgisini çekme (“Kanca atma”): Öğretmen
öncelikle öğrencilerin araştırma konusuna dikkatini çekebilecek, bu konu üzerinde düşünmelerini sağlayabilecek
kısa bir çalışma hazırlayarak, öğrencilerle birlikte uygulamalıdır.
 Araştırma soruları: Öğrencilerin konu üzerinde ortaya
çıkan ilk düşüncelerine dayanarak, öğretmenle birlikte ve
onun yönlendirmesiyle öğrenciler tarafından araştırmaya
yönelik sorular hazırlanır.
 Araştırma sürecinin planlanması: Araştırma sorularının oluşmasından sonra, bu sorulara nasıl cevap verileceği ve araştırmanın hangi süreçleri içereceği planlanır. Bu
aşamada öğretmenle birlikte, öğrenciler araştırma için ne
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tür veriler ve kaynaklar üzerinde çalışılması gerektiği ve
bunları nasıl kullanılacağı üzerinde düşünürler, tartışırlar
ve araştırma sürecini belirlerler.
 Verilerin Sağlanması: Öğrenciler araştırma soruları doğrultusunda web üzerinde kaynak araştırması yaparlar. Öğretmenin buradaki rolü bulunan kaynakların öğrencilerin
sorularıyla ne kadar ilgili olduğu, kaynakların okunabilirlik ve anlaşılabilirlik düzeyi hakkında öğrencileri yönlendirmektir. Ayrıca kaynak bulma konusunda öğrencilere
yardım etmesi gerekir.
 Analiz: Öğrenci bulunan kaynaklar üzerince çalışarak,
bunları analiz eder. Öğretmen bu aşamada uygun inceleme yöntemleri konusunda öğrenciye rehberlik eder.
 Bulgular: Öğrenci elde ettiği bulguları yazılı olarak ifade
eder ve bunları öğretmen ve diğer öğrencilerle birlikte
tartışır.
Web tabanlı dijital tarih arşivlerinden yararlanarak birinci el
kaynaklar üzerinde yapılan öğretim etkinliklerinde bazı zorluklar
ve sorunlar da çıkmaktadır. Web tabanlı dijital arşivler arama motorları sayesinde belge bulma işini kolaylaştırsa da, bazı arşiv sitelerinde çok yüksek sayılarda tarihî belgenin yer alması nedeniyle
öğrencilerin uygun belgelere ulaşmak için arama, değerlendirme ve
seçme sürecini gerçekleştirmeleri pek kolay olmayabilir. Ayrıca
genel amaçlı dijital arşivlerde bulunan belgelerin birçoğu öğrencilerin anlama ve kavrama seviyelerinin üstündedir.
Öte yandan öğretmenlerin birinci el kaynaklara dayalı öğretim etkinliklerinde web tabanlı uygulamaları benimsemeleri ve
yaygın bir biçimde kullanmaya başlamaları kolay gerçekleşen bir
süreç değildir. Bu konuda öğretmen eğitimine önem verilmesi ve
öğretmenleri birinci el kaynaklara dayalı öğretim etkinliklerinde
yol gösterici materyallerin hazırlanması gerekmektedir (Lee ve
Molebash, 2004).
Bu zorluklar öğretmen ve öğrencilerin web tabanlı birinci el
kaynaklar üzerinde çalışmalarını yönlendirecek, kaynağa ulaşmalarını ve üzerinde çalışmalarını kolaylaştıracak yöntem ve uygulama34

ların geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu konudaki en önemli uygulama birinci el kaynaklara dayalı öğretim için özel kaynak web
sitelerinin geliştirilmesidir. Birçok ülkede bu amaçla web siteleri
oluşturulmaktadır. Bu uygulamalar aşağıda örnekler üzerinden
incelenmiştir.
Bu konuda izlenen yollardan bir diğeri, öğrenci ve öğretmenler için kaynak web sitelerini değerlendiren, listeleyen ve sınıflandıran web sitelerinin kullanılmasıdır. Yukarıda incelendiği gibi,
bu tür web siteleri öğrencilerin çalışma konularıyla ilgili güvenilir
web sitelerini bulmaları için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.
Birinci el kaynakların kullanıldığı çalışmalarda da, öğrencilerin
uygun kaynakları bulabilecekleri web sitelerini aramak için bu tür
siteleri kullanmaları etkin bir yoldur (Schrum, 2001).
Öğrencilerin birinci el kaynaklara ulaşmalarını kolaylaştırabilecek bir diğer uygulama, öğretmenin çalışma konusunda öğrencilerin kullanabileceği web sitelerini ve sayfalarını belirlemesidir.
Böylelikle öğretmen, belirli bir konuda öğrencilerinin kolay bir
biçimde ulaşabileceği birinci el kaynak paketleri oluşturabilir
(VanFossen ve Shiveley, 2000). Bu durum şüphesiz öğretmen açısından önemli bir çalışmayı ve hazırlığı gerektirmektedir. Ancak,
özellikle öğrencilerin kolay bir biçimde ulaşabilecekleri ve kullanabilecekleri kaynak web sitelerinin olmadığı çalışma konularında,
öğretmenin bu şekilde bir hazırlık yapması zorunlu olabilir.
Öğrencilerin birinci el kaynaklara ulaşmak için kullanacağı
web sitelerinin belirlenmesinde öğretmenlerle dijital medya uzmanlarının işbirliğini öngören uygulamalar da bu konuda oldukça
faydalı olmaktadır. Okullarda dijital medya uzmanlarının görev
yaptığı durumlarda, kaynak araştırmasını yönlendirecek bilgi ve
açıklamaların hazırlanmasında öğretmen ve medya uzmanının ortak çalışma yapması, araştırma boyunca öğrencilerin medya uzmanıyla birlikte çalışması birinci el kaynaklara dayalı web tabanlı
öğrenme etkinliklerinin verimli bir biçimde gerçekleştirilmesine
büyük bir katkı sağlamaktadır (Brown ve Dotson, 2007).
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BİRİNCİ EL KAYNAKLARA DAYALI ÖĞRETİMDE
KULLANILAN WEB SİTELERİ
Tarih öğretiminde birinci el kaynaklara dayalı etkinlikler
için kullanılan web siteleri genel olarak iki gruba ayrılabilir. Birinci olarak, genel olarak araştırmacılara ve kamuoyuna yönelik olarak oluşturulan ve tarihî belge ve kaynakları içeren web siteleri
tarih öğretiminde kullanılabilir. İkinci olarak, birçok ülkede bu
amaçla tarih öğretimi için özel web siteleri hazırlanmıştır. Aşağıda
bu tür web siteleri örnekleriyle incelenmiştir.
Birinci el kaynaklara dayalı tarih öğretiminde kullanılan genel amaçlı web siteleri çok çeşitlidir. Burada en önemli dört farklı
tür kaynak ve bunları içeren web siteleri ayrıntılı olarak incelenmiştir:





Arşiv ve müze gibi kurumlar tarafından oluşturulan ve
birinci el kaynakları içeren dijital arşivler;
İkinci el tarih kaynaklarını içeren dijital kütüphaneler ve
veri tabanları.;
Görsel kaynakları içeren web siteleri;
Sesli ve görüntülü kaynakları içeren web siteleri.

Dijital Arşivler
Tarih konusunda en yaygın web tabanlı uygulamalardan birisi dijital tarihî belge ve kaynak arşivlerinin oluşturulmasıdır. İnternet’in bilgi ve belgeye ulaşmada en hızlı, kolay ve ucuz araç
haline gelmesiyle, tarih kaynaklarını üreten, muhafaza eden ve
yayınlayan müze ve arşiv gibi kurumlar dijital arşivler oluşturmaya
başladılar. Bu arşivler genellikle sadece araştırmacılara yönelik
olarak değil, tüm kamuoyuna hizmet verebilecek şekilde düzenlendi. İnternet bir anlamda tarihî arşiv kaynaklarının halka açılan kapısı oldu (Lee, 2002).
Dijital teknolojilerin birçok alanında olduğu gibi, bu konuda
başı çeken ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bu alanda yapılan
ilk projelerden birisi ABD Kongre Kütüphanesi tarafından yürütülen Amerikan Hafızası (American Memory) projesidir. Bu proje ile
tarihî resmî belge, el yazma eser, eski baskı kitap, gazete ve dergi,
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harita, resim türünde değişik görsel dokümanlar, film, ses ve müzik
kaydı gibi farklı nitelikte milyonlarca belge dijital ortama aktarılarak arşivlenmiştir (Ata, 2011). Bu belgelere http://memory.loc.gov
adresinden açık ve ücretsiz bir biçimde ulaşılabilmektedir.
ABD’de dijital arşiv oluşturma çalışmalarının yoğun bir biçimde yürütüldüğü bir diğer kurum Ulusal Arşivler’dir (National
Archives). Ayrıca birçok üniversite vakıflar ve diğer sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde dijital tarih projeleri yürütmüşlerdir (Lee, 2002). Tüm bu çalışmalar ABD’de her isteyenin kolay bir
biçimde erişebileceği, çok büyük miktarda ve çeşitlilikteki belgenin web üzerinden kamuoyuna açılmasını sağladı.
Bu çalışmalar ABD’de tarihî kaynakların saklanması, kamuoyuna yansıması ve tarihsel bilginin üretilmesi konularında köklü
değişikliklere yol açmıştır. Thomas’a göre (1999, akt. Bolick,
2006), tarihî birinci el kaynakların dijital arşivler tarafından herkesin kullanımına açılması, bu kaynaklara erişim kolaylığını sağlamanın ötesinde bir değişikliğe neden olmuştur; Önceden tarihçi,
arşivci ve kütüphaneci gibi mesleği gereği arşiv malzemeleriyle
ilgilenenler dışındaki insanların birinci el kaynaklara ulaşması pek
kolay ve sıklıkla yapılabilen bir şey değildi. Web tabanlı dijital
arşivler, geniş kitlelere birinci el belgelere ulaşma imkânı sağlayarak, bunların incelenmesinin ve yorumlanmasının demokratikleşmesini ve tarihçilerin dışında geniş kitle tarafından yapılabilir hale
gelmesini sağladı. Seefeldt ve Thomas’a (2009) göre de, dijital
tarih kaynakları insanlara teknoloji sayesinde gündemde olan tarihî
sorun ve tartışmalarla ilgili birinci el belgeleri okuyup, yorumlayarak kendi bakış açısını oluşturmak için bir alt yapı oluşturmaktadır.
Dijital tarih projeleri ABD dışında dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilmiştir. İngiltere’de Britanya Kütüphanesi (British
Library) web sitesinden (http://www.bl.uk) çok sayıda birinci el
tarihî kaynağa ulaşma imkânı sağlanmaktadır. İngiltere’de bunun
dışında, üniversiteler ve diğer devlet kurumlarının işbirliği ile başka dijital tarih arşivi projeleri de (http://www.british-history.ac.uk,
http://hds.essex.ac.uk) gerçekleştirilmiştir. Fransa’da Fransız Milli
Kütüphanesi tarafından yürütülen Gallica projesi kapsamında, kütüphane arşivinde bulunan çok sayıda tarihî belge ve kaynak web
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üzerinden kullanıma açılmıştır (http://gallica.bnf.fr). Bu örneklerin
dışında da dünya genelinde farklı ülkelerde çok sayıda dijital arşiv
çalışması vardır.
Web tabanlı dijital arşivler konusundaki projeler sadece ulusal düzeyle sınırlı değildir. Uluslararası düzeyde de birçok önemli
proje sürdürülmektedir. Avrupa düzeyinde yapılan projelerin en
önemlilerinden birisi Europeana projesidir (www.europeana.eu).
Dünyanın en geniş kapsamlı ve en çok materyal içeren dijital belge
veri tabanlarından birisidir. Avrupa Birliği’nin desteğiyle yürütülen
bu projeye Avrupa çapında çok sayıda dijital arşiv ve kütüphane
destek vermektedir. Türkiye’den de, Milli Kütüphane’nin el yazma
eserler dijital arşivi katalogları, tam metinler serbest erişime açık
olmasa da, Europeana web sitesinde yer almaktadır. Europeana
koleksiyonlarının büyük bir bölümü tarihsel belge ve eserlerle ilgilidir. Web sitesinde yer alan eserlerin büyük bir kısmına açık ve
ücretsiz erişim mümkündür. Web sitesi toplam 31 dilde hizmet
vermektedir. Türkçe dil seçeneği bulunmamaktadır. Europeana
aslında tek bir proje değil, bir projeler bütünüdür. Euroeana kapsamında farklı konularda çok sayıda proje yürütülmektedir (Web
33).
Uluslararası düzeyde yapılan bir diğer dijital arşiv projesi
Dünya Dijital Kütüphanesi (World Digital Library) projesidir
(www.wdl.org). Dünya Dijital Kütüphanesi el yazma eser, basma
kitap, harita, gazete, resim gibi birinci el tarihî belgeleri içeren
uluslararası web sitesidir. Veri tabanı dünyanın farklı bölgelerinden
kütüphane ve araştırma kurumlarının katkılarıyla oluşturulmuştur.
UNESCO tarafından desteklenmektedir. Toplam yedi dilde (Arapça, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Çince) hizmet vermektedir. Türkiye’den projeye katılan bir kurum olmasa da, sitede Osmanlı dönemine ait çok sayıda doküman bulunmaktadır (Web
147).
Türkiye’de Dijital Arşivlerin Gelişimi
Türkiye’de de tarih arşivlerinin dijital ortama aktarılmasıyla
ilgili önemli çalışmalar yapılmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde belgelerin dijital ortama aktarma çalışmaları sürmektedir.
Milli Kütüphane koleksiyonunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığına
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bağlı diğer kütüphanelerde bulunan 200 bin cilde yakın el yazma
eserin çok büyük bir çoğunluğu dijital ortama aktarılmıştır. Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan dijital
materyal sayısı 10 milyona yaklaşmıştır (Odabaş, 2011; Yılmaz,
2011).
Ancak Türkiye’de yapılan çalışmaların dünyadaki dijital tarih arşivi çalışmalarından ayrılan önemli bir yönü bulunmaktadır.
Dünyadaki uygulamaların çoğunda dijital arşiv çalışmalarının temel amaçlarından birisi tarihî kaynakları genel kamuoyunun hizmetine açılmasıdır. Bu amaçla iyi düzenlenmiş, uzman olmayan
kişilerinde kolaylıkla kullanabileceği, ücretsiz ve açık erişilebilen
web siteleri oluşturulmuştur.
Türkiye’de yapılan dijital arşiv çalışmalarında ise tarihî kaynakları halka açma amacı neredeyse hiç görülmemektedir. Dijital
arşivlerin düzenlenmesi ve web üzerinden kullanılması çalışmaları
çok büyük ölçüde profesyonel tarih araştırmacılarına yöneliktir.
Başbakanlık Devlet Arşivleri’nin, Milli Kütüphane’nin ve dijital
arşivler konusunda rol alan diğer kurumların web sitelerinde öğretime yönelik herhangi bir düzenleme yer almadığı gibi, genel kamuoyuna yönelik olarak hazırlanan dijital arşiv içeriği de çok zayıftır. Başbakanlık Devlet Arşivleri’nin web sitesinde Ermeni Sorunu ile ilgili bir bölümün ve ferman, berat ve diğer bazı arşiv belgelerinden bazı örneklerin dışında genel kamuoyuna yönelik olarak
hazırlanan herhangi bir içerik yoktur (Web 83). Araştırmacılara
yönelik dijital arşivlerin yayınlanmasıyla ilgili yapılan çalışmalar
da büyük ölçüde tarihçilere ücret karşılığı belge sağlamaya yönelik
uygulamalarla sınırlıdır. Web sitesinde açık kaynak arşiv belgesi
olarak, Devlet Arşivleri tarafından yayınlanan bazı kitapların pdf
dosyası şeklinde verilen kopyaları dışında herhangi bir içerik bulunmamaktadır (Web 84).
Milli Kütüphane web sitesindeki dijital kaynakların düzenlenmesinde de benzer bir yaklaşım sergilenmektedir. Kütüphane
tarafından dijital ortama aktarılan el yazma eserlerle ilgili içerik ve
düzenlemeler araştırmacılara ücret karşılığında belge sağlamayla
sınırlıdır (Web 54). Web sitesinde halka açık olarak sadece bazı el
yazma eserlerden sayfa örnekleri verilmektedir (Web 114).Milli
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Kütüphane web sitesinde görsel kaynaklarla ilgili olarak “Kitap
Dışı Materyaller” başlığı altında bir bölüm yer almaktadır. Burada
gravür, sanat resmi, Osmanlı tarihi ile ilgili bazı tasvirler, sinema
afişi gibi Kütüphane koleksiyonunda yer alan görsel dokümanlardan “örnekler” verilmektedir. Ancak verilen örneklerin sınırlı sayıda olmasının yanı sıra, dokümanlarla birlikte yeterli düzeyde açıklama verilmemesi ve büyük çoğunluğunun görsel büyüklüğünün
yetersiz olması sebebiyle tarih öğretimi açısından pek kullanışlı bir
kaynak değildir (Web 113).
Milli Kütüphane web sitesinde dijital kaynaklar açısından en
önemli unsur “Ses Bankası” adı altında verilen şarkı arşividir. Taş
plaklardan mp3 formatına aktarılan beş bin şarkıdan oluşan bu
arşiv dijital arşivcilik açısından oldukça önemli bir adımdır. Ancak
bu konuda başka bir sorun ortaya çıkmaktadır. Bu arşivden web
üzerinden yararlanma hakkı sadece Milli Kütüphane üyelerine
tanınması sebebiyle açık erişim imkânı kısıtlanmıştır (Web 115).
Ezcümle, yurt dışındaki örnekleriyle karşılaştırıldığında
Türkiye’de dijital tarih arşivleri alanında teknik alt yapı açısından
önemli gelişmeler olsa da, arşivlerdeki kültürel mirasımızın herkesin kolay ve ücretsiz olarak ulaşabileceği biçimde web üzerinden
halka açılması konusunda çok gerilerde olduğumuz söylenebilir.
Dijital arşivlerin yayınlanmasıyla ilgili yapılan çalışmalar büyük
ölçüde tarihçilere ücret karşılığı belge sağlamaya yönelik uygulamalarla sınırlıdır. Dijital ortama aktarma arşivlerin yaklaşım ve
işlevinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığı görülmektedir.
Dijital belgeler arşivin geleneksel işlevleri olan belgeyi koruma ve
profesyonel araştırmacılara sunma dışında herhangi bir amaca
hizmet etmemektedir. Sonuç olarak, meselenin topluma bakan
sosyal ve kültürel yönü büyük ölçüde ihmal edilmektedir.
Bu durumun ortaya çıkmasının temel sebeplerinden birisi
web tabanlı dijital arşivlerin oluşması konusunda Türkiye’de genel
bir yaklaşım ve politikanın olmamasıdır. Yılmaz’ın (2011) vurguladığı gibi, ülkemizde tarih arşivlerinin dijitalleştirilmesi konusunda bütüncül bir ulusal politika oluşturulamamıştır. Dijital arşiv
oluşturma çabalarına yol gösterecek, ortak bir yaklaşım geliştirecek, eşgüdüm sağlayacak ve standartları oluşturacak öncü bir ku-
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rum da ortaya çıkmamıştır. Odabaş’ın (2011) da belirttiği gibi,
arşiv kurumlarının ve kütüphanelerin her biri kendi başına ve eşgüdüm olmaksızın çalışmalarını yürütmektedirler. Bu şartlarda,
dijitalleşmenin sadece bir teknolojik alt yapı meselesi olarak görüldüğü ve uygulandığı söylenebilir.
Bu olumsuzluğun altında yatan faktörlerden bir diğeri, üniversitelerle arşiv kurumları ve kütüphaneler, farklı alandan uzmanlarla arşivci ve kütüphaneciler arasındaki işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması olabilir. Diğer birçok ülkede üniversitelerin dijital
tarih arşivleri oluşturmada başat kurumlardan birisi olmasına ve
birçoğu kendi kurumsal projelerini gerçekleştirmesine karşılık,
Türkiye’de üniversiteler bu konuda önemli sayılabilecek bir rol
oynamamaktadır. Bu durum üniversitelerin katkısı ile gelişebilecek, sosyo-kültürel boyutu da içine katan bütüncül yaklaşımların
doğmasını engellemektedir. Kapsamlı, çok boyutlu ve çağı yakalayabilecek bir yaklaşım ve politikanın doğması için, sadece tarihçileri, bilişim uzmanlarını, arşivcileri ve kütüphanecileri değil, eğitimcileri, medya ve kitle iletişim uzmanlarını, sosyologları ve başka birçok alandan uzmanı kapsayacak bir işbirliğine ihtiyaç vardır.
Ülkemizde dijital arşivlerin halkın kullanımına açılmasının
önünde bazı önemli yapısal engeller de bulunmaktadır. Metinsel
arşiv kaynaklarının önemli bir bölümünün Osmanlı Türkçesi ile
yazılmış olması bu alanın uzmanları dışındaki kişilerin kaynakları
inceleyebilmesini zorlaştırmaktadır. Ancak bu tür zorlukların mazeret değil, aşılması gereken engeller olarak görülmesi gerekir.
Tarihçi ve diğer uzmanların çalışmaları ile dijital kaynakların en
azından bir bölümü transkripsiyon ve günümüz diline uyarlama
çalışmaları ile geniş kitlelerin hizmetine açılabilir.
Türkiye’de dijital arşivler konusunda yaşanan bu sorunların
olumsuz olarak etkilediği en önemli konulardan birisi web tabanlı
dijital arşivlerin tarih öğretiminde kullanılmasıdır. Dijital arşivler
tarih öğretimi için büyük bir potansiyel taşımaktadır. Ancak bunun
için dijital arşivlerin açık erişim imkânı sağlaması ve bunun da
ötesinde en azından yeterli bir bölümünün öğrencilerin düzeyine
uygun bir biçimde, gerekli açıklamalar ve yöntemsel yönlendirme-
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lerle zenginleştirilmiş, kısacası öğrencilerin web üzerinde rahatlıkla girip çalışabileceği bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
İkinci El Yazılı Dijital Kaynaklar
Tarih araştırma eserleri ve diğer ikinci el kaynaklar tarih öğretimi için büyük bir önem taşımaktadır. Gerek tarih öğretmeninin
derse hazırlanmasında, gerekse öğrenci merkezli öğretim etkinliklerinde birinci el kaynakların yanı sıra, ikinci el tarihsel kaynakların da kullanımı gereklidir. Birinci el kaynaklara dayalı etkinliklerde, ikinci el kaynaklar öğrenciler açısından birinci el kaynakları
yorumlamak için yol göstericidirler.
Bilgi kaynaklarının dijital ortama aktarılması eğilimi kitap
ve süreli yayın gibi ürünlerin basım ve dağıtım şekillerini de oldukça etkilemiştir. Artık bu tür ürünlerin kâğıt baskılarının yanı
sıra, genellikle dijital baskıları da çıkarılmaktadır. Ayrıca önceden
basılmış eserlerin de dijital ortama aktarılmasıyla zengin dijital
eser koleksiyonları ortaya çıkmıştır. Bu eserlerin İnternet ortamında sunulmasıyla web tabanlı e-kütüphaneler ve diğer veri tabanı
uygulamaları gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Bu web siteleri ikinci el
kaynaklara ulaşma açısından öğretmen ve öğrenciler için önemli
imkân ve kolaylıklar sağlamaktadır.
Kitap ve süreli yayın gibi kaynakların dijital kopyalarını barındıran web siteleri genel olarak ikiye ayrılabilir:
 Basım tarihinin üzerinden belirli bir süre geçtiği veya yayıncısı tarafından açık kaynak olarak yayınlanmasına izin
verildiği için telif hakkı sorunu bulunmayan, serbest ve
ücretsiz bir biçimde yayınlanan dijital kaynakları barındıran web siteleri;
 Telif hakkı kapsamındaki dijital kaynakları ücret karşılığında sunan web siteleri.
Serbest erişimli web kaynaklarının en geniş ve kapsamlı örneklerinden birisi ABD’de kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir
kuruluş
olan Internet
Archive tarafından oluşturulan
http://www.archive.org web sitesidir. Sitede telif hakkı olmayan
farklı türde (kitap, video, sesli kayıt, görsel doküman, bilgisayar
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programı, vs.) milyonlarca ürüne açık ve ücretsiz erişim imkânı
sağlanmaktadır. Bunların içerisinde basılı ikinci el kaynak eserler
de önemli bir yer tutmaktadır. Sitede büyük çoğunluğu İngilizce
olmak üzere farklı dillerde kaynak eserler bulunmaktadır (Web 4).
Geniş kapsamlı bir diğer açık erişimli web sitesi Avrupa Kütüphanesi (The European Library) projesi kapsamında kurulmuş
olan http://www.theeuropeanlibrary.org sitesidir. Europeana projesi ile bağlantılı yürütülen, Avrupa Kütüphanesi projesi Avrupa’da
bulunan kütüphanelerin dijital koleksiyonlarını ve bibliyografik
kayıtlarını tek bir web platformunda toplamayı amaçlamaktadır.
Türkiye de dâhil olmak üzere, Avrupa’da bulunan 46 ülkeden çok
sayıda kurum bu projeye katılmıştır. Açık ve ücretsiz erişilebilen
kaynakların yanı sıra, açık erişime kapalı kaynaklar da yer almaktadır. Bu şekilde 10 milyona yakın dijital materyali ve 100 milyona
yakın bibliyografik kaydı içeren çok geniş bir veri tabanı oluşturulmuştur. Kaynaklara üye kurumların alt yapıları üzerinden erişilmektedir (Web 133).
Bu örneklerin dışında dünya genelinde açık erişim imkânı
sunan çok sayıda dijital kütüphane çalışması yürütülmüştür. Ulusal
kütüphaneler, üniversiteler gibi kurumların yürüttüğü çalışmaların
yanı sıra, gönüllü kuruluş ve grupların yürüttüğü çok sayıda proje
vardır. Ayrıca açık erişim dergi uygulamaları da oldukça yaygındır.
Bunun yanı sıra birçok kurum kendi yayınladığı kitap ve süreli
yayın gibi kaynakların dijital kopyalarını web sitelerinden yayınlamaktadır.
Türkiye’de Web Tabanlı İkinci El Kaynaklar
Türkiye’de serbest erişimli kaynakları bir araya toplayan,
kapsamlı, ücretsiz ve genel kullanıma açık bir e-kütüphane uygulaması henüz ortaya çıkmamıştır. Bazı kurumlar ve kütüphaneler
kendi bünyelerinde e-kütüphane uygulamaları geliştirmişlerdir.
Örneğin, Ankara Üniversitesi http://kitaplar.ankara.edu.tr web
adresinde kendi yayınladığı kitapların dijital kopyalarına açık erişim imkânı sağlamaktadır. Ancak Türkiye’de bu konudaki kamusal
sorumluluğunu yerine getiren kurum sayısı oldukça azdır. Ayrıca
bu şekilde oluşturulan kurumsal e-kütüphaneler genellikle sınırlı
sayıda yayın barındıran küçük ölçekli girişimlerdir.
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Dünyada serbest erişimli dijital kaynak kütüphanelerinin
oluşturulmasında ulusal kütüphaneler çok önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de ise Milli Kütüphane’nin bu alandaki faaliyetleri
ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzaktır. Milli Kütüphane’nin telif
hakkı kapsamında olmayan Türkçe basılı eserleri dijital ortama
aktararak, serbest kullanıma açmaya yönelik herhangi bir uygulaması henüz yoktur.
Bilgi ve kültür alanında faaliyet gösteren diğer devlet kurumlarının yaklaşım ve uygulamaları da pek farklılık göstermemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir e-kitap sitesi var olsa
da, sitede verilen e-kitap sayısı son derece sınırlıdır (Web 15). Milli Eğitim Bakanlığı, tarih araştırmaları alanında faaliyet gösteren
kamu kurumları ve diğer ilgili devlet kurumlarının yaklaşım ve
politikaları çok farklı değildir. Hâlbuki Türkiye’de başta Kültür ve
Turizm Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarının zengin bir yayın
faaliyeti bulunmaktadır. Kamuya ait yayınevlerinin yayınladığı ve
telif hakkı kamuya ait olan eserler web tabanlı e-kütüphane uygulamalarıyla halkın ve eğitimin hizmetine sunulabilir.
Süreli yayınlar açısından durumun biraz daha olumlu olduğu
söylenebilir. Türkiye’de çok sayıda araştırma dergisi web üzerinden açık yayın yapmaktadır. Örneğin Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan dergilere web üzerinden erişmek mümkündür (Web
140).
Telif hakkı kapsamındaki dijital kaynakların İnternet üzerinden yayınlanması genellikle ticarî amaçla faaliyet gösteren web
siteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünya genelin çok sayıda
kuruluş kitap ve süreli yayınlardan oluşan zengin dijital veri tabanlarını web ortamında hizmete sunmaktadır. Ülkemizde de Türkçe
yayınlanan yayınları dijital ortama taşıyan firmalar bulunmaktadır.
Üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarının kurumsal abonelikleri sayesinde, bu kurumlarda bulunan öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler bu veri tabanlarından yararlanmaktadır.
Ancak ilk ve ortaöğretim düzeyinde çalışan öğretmen ve öğrenciler için bu tür imkânlar genellikle bulunmamaktadır. Bu düzeylerde bulunan öğretmen ve öğrencilerin ilgi, seviye ve ihtiyaçlarına uygun eserlerden oluşan dijital veri tabanlarının oluşturulması
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ve devletin malî desteği ile eğitimin hizmetine sunulması bilgi ve
kaynağa ulaşma açısından önemli bir adım olabilir.
Görsel Kaynaklar
Birinci el kaynaklara dayalı öğretim etkinliklerinde yazılı
kaynaklar kadar, görsel kaynaklar da önemlidir. İnternet tarih öğretimi etkinlikleri için öğretmen ve öğrencilerin görsel dokümanlara
ulaşmasında en geniş ve en kolay ulaşılabilen kaynak haline gelmiştir. Yukarıda incelenen web tabanlı dijital arşivler görsel dokümanlara ulaşma açısından büyük bir imkân sunmaktadır. Bunların dışında da, farklı konularda ve farklı türlerde görsel dokümanları içeren çok sayıda web sitesi mevcuttur.
Web üzerinden erişilebilecek görsel dokümanların başında
fotoğraf gelmektedir. 19. Yüzyılın ilk yarısında fotoğrafın icat
edilmesinde sonra, tarihî olayları, kişileri, mekânları ve objeleri
görsel olarak günümüze taşıyan fotoğraflar tarih öğretiminin en
önemli materyallerinden birisidir. 1990’ların başından itibaren
tarihî fotoğrafların dijital ortama aktarılarak web ortamına taşınması çok yaygın bir eğilim haline gelmiştir. Farklı konularda tarihî
fotoğrafları arşivleyen birçok web sitesi ortaya çıkmıştır.
Örneğin 1. Dünya Savaşıyla ilgili fotoğrafları arşivleyen
www.ww1photos.com,
www.gwpda.org/photos/greatwar.htm,
www.greatwar.nl gibi web sitelerinde bu savaşla ilgili binlerce
fotoğrafa erişmek mümkündür. Bu web sitelerinde fotoğraf genellikle konularına göre sınıflandırılmaktadır. Bu durum öğretmen ve
öğrencilerin 1. Dünya Savaşıyla ilgili istedikleri konudaki fotoğrafları bulmalarını oldukça kolaylaştırmaktadır. Başka konularda da
çok sayıda benzer web sitesi bulunmaktadır.
Türkiye’de de tarihî fotoğrafların web üzerinden yayınlanması oldukça yaygındır. Ancak, dijital arşivler konusunda genel
olarak yaşanan büyük ve kapsamlı girişimlerin yapılamaması ve
kurumlar arasındaki eşgüdümsüzlük sorunu bu konuda da ortaya
çıkmaktadır. Web ortamında farklı kurum, kuruluş ve özel girişimler tarafından farklı konu ve dönemlere ait çok sayıda dijital tarihî
fotoğraf bulunmaktadır. Ancak bunlar son derece dağınıktır. Belirli
ana konular etrafında, konunun uzmanları tarafından hazırlanmış,
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nitelikli fotoğraf arşivi web sitelerinin sayısı oldukça sınırlıdır.
Örneğin Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili çok sayıda kamu kurumunun web sitesinde fotoğraf albümleri verilmektedir. Ayrıca özel
girişimlerle kurulan çok sayıda web sitesinde de bu konuyla ilgili
fotoğraflar verilmektedir. Ancak, bütün Atatürk fotoğraflarını tek
bir web sitesinde toplayan, çözünülürlüğü ve görüntü kalitesi yüksek dokümanlar sunan, fotoğraflarla ilgili uzmanlar tarafından hazırlanmış geniş açıklamalar içeren, fotoğrafları sınıflandıran ve
arama motoru sunan kapsamlı bir web sitesi projesi henüz gerçekleştirilmemiştir.
Türkiye’de tarihî fotoğraflar konusunda oluşturulan nitelikli
ve zengin arşive sahip nadir web sitelerinden birisi Görsel Tarih
Arşivi’dir (www.gorselarsiv.org). Hacettepe Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje kapsamında hazırlanan
web sitesinde büyük çoğunluğu fotoğraf olmak üzere 10 bine yakın
görsel tarihî doküman yer almaktadır. Dokümanların çözünülürlüğü ve görsel kalitesi oldukça iyi düzeydedir. Web sitesinde yer alan
görsel dokümanların araştırma ve eğitim amaçlı olarak herhangi bir
sınırlama olmadan kullanılabileceği belirtilmektedir (Web 96).
Ancak tarih öğretmenleri ve öğrenciler için potansiyel olarak çok
iyi bir web kaynağı olabilecek Görsel Tarih Arşivi sitesinin, fotoğraf indirme imkânı sadece üyelere tanınması sebebiyle öğretim
uygulamaları için kullanımı oldukça sınırlandırılmıştır. Üye olmak
ücretsiz olsa da, bu konuya özel ilgi duyanlar haricinde, ilk ve ortaöğretim düzeyinde öğrencilerin ve hatta öğretmenlerin birçoğunun üye olup kullanmaları pek olası değildir. Bu web sitesine sınırsız açık erişimin sağlanması Türkiye’de web tabanlı birinci el kaynaklara dayalı öğretim için kaynak sitelerin oluşturulması açısından önemli bir adım olacaktır.
Fotoğrafların dışında, minyatür, gravür, karikatür, kartpostal,
propaganda afişi, harita gibi tarih öğretiminde kullanılan diğer
görsel dokümanlara ulaşmak için İnternet etkin bir araçtır. Türkiye’de bu tür görsel dokümanları İnternet ortamında arşivleyen ve
kullanıcılara sunan geniş kapsamlı web siteleri mevcut olmasa da,
çok sayıda dokümana ulaşmak mümkündür. Öğretmen ve öğrencilerin bu tür dokümanları içeren web sitelerini bulmalarının en yaygın yolu arama motorlarını kullanmaktır. Özellikle Google gibi
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görsel arama yapma imkânı sağlayan arama motorlarını kullanmak
istenilen konu ve nitelikte dokümana kolay bir biçimde ulaşmak
için oldukça etkin bir yoldur.
Sesli ve Görüntülü Kaynaklar
Birinci el kaynaklara dayalı öğretim etkinliklerinde kullanılan bir diğer önemli kaynak türü sesli ve görüntülü kaynaklardır.
İnternet bu tür kaynaklar açısından da tarih öğretimi için önemli
imkânlar sunmaktadır. Müze ve arşiv kurumları tarafından oluşturulan web tabanlı dijital arşivler, diğer birinci el kaynaklar için
olduğu gibi, ses ve görüntü kayıtları açısından da tarih öğretimi
için zengin bir kaynaktır.
Görüntülü kaynaklar için bir diğer önemli web kaynağı
YouTube başta olmak üzere video paylaşım siteleridir. Bu tür sitelerde tarihî film ve belgesellerin yanı sıra, tarihî dönemde çekilen
orijinal video görüntüleri de bulunmaktadır.
Bazı ticarî kurumların web siteleri de bu açıdan tarih öğretimi için kullanılabilir. Örneğin British Pathe Archive şirketinin web
sitesinde (http://www.britishpathe.com) geniş bir görüntü arşivi
bulunmaktadır. Bu sitede Türkiye’yle ilgili ve büyük çoğunluğu
1950 öncesine ait çok sayıda görüntü kaydı bulunmaktadır. Açık ve
ücretsiz kullanımda görüntü çözünürlüğü iyi düzeyde olmasa da
tarih derslerinde kullanılabilir (Web 77).
İnternet’te bazı özel ses kayıt arşivleri de mevcuttur. Örneğin Texas Tech Üniversitesi web sitesinde (http://aton.ttu.edu)
sunulan Uysal-Walker Archive of Turkish Oral Narrative (UysalWalker Türk Öyküleri Sandığı) Türkiye’de tarih öğretimi için zengin bir birinci el kaynaktır. Web sitesinde 1960’lı yıllarda başlayan
bir proje kapsamında Türkiye’de ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde kayıt altına alınan, başta öykü ve türkü olmak üzere halk
edebiyatı ürünleri ve hatıralardan oluşan sesli kayıt arşivi bulunmaktadır. Arşivde sesli kayıtların yanı sıra, yazılı ve görüntülü
dokümanlar da yer almaktadır. Web sitesine açık ve ücretsiz bir
biçimde arşive ulaşılabilmektedir (Web 5).
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ÖĞRETİM AMAÇLI BİRİNCİ EL KAYNAK SİTELERİ
Web tabanlı kaynakların birinci el kaynaklara dayalı tarih
öğretimi için taşıdığı potansiyel, bu tür öğretim etkinliklerine yönelik özel olarak hazırlanmış web sitelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Birçok ülkede birinci el kaynaklara dayalı tarih öğretimini
desteklemek amacıyla özel olarak öğretime yönelik web siteleri
oluşturulmaktadır. Bu web sitelerinin genel olarak iki farklı türü
mevcuttur. Birinci olarak, büyük çaplı dijital tarihî belge arşivlerini
oluşturan arşiv kurumları ve ulusal kütüphaneler web sitelerinde
birinci el kaynaklara dayalı tarih öğretimine yönelik içerik ve uygulamalar geliştirmektedirler. İkinci olarak, birinci el kaynaklara
dayalı öğretim için özel web siteleri kurulmaktadır.
Arşiv ve Kütüphanelerin Öğretim Amaçlı Web Siteleri
Dünya genelinde arşiv kurumları ve ulusal kütüphaneler tarafından birinci el kaynaklara dayalı öğretime yönelik olarak oluşturulan web sayfalarından bazı örnekler şunlardır:
Amerika Birleşik Devletleri


Ulusal Arşivler (National Archives):
www.archives.gov/education



Kongre Kütüphanesi (Library of Congress):
www.loc.gov/teachers

İngiltere
 Ulusal Arşivler (National Archives):
www.nationalarchives.gov.uk/education
 Britanya Kütüphanesi (British Library):
www.bl.uk/learning/histcitizen
Fransa
 Fransa Ulusal Kütüphanesi (Bibliothèque nationale de
France): http://classes.bnf.fr
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Avustralya
 Avustralya Ulusal Arşivleri National (Archives of Australia):
www.naa.gov.au/visit-us/education/resources
Kanada
 Kanada Kütüphanesi ve Arşivleri (Library and Archives
Canada):
www.collectionscanada.gc.ca/education/sources
Bu örneklerden iki tanesi aşağıda daha ayrıntılı bir biçimde
incelenmiştir.
Örnek 1: ABD
(www.loc.gov/teachers)

Kongre

Kütüphanesi

Web

Sitesi

ABD Kongre Kütüphanesi dijital arşiv oluşturma konusunda
olduğu gibi, bu arşivlerdeki kaynakları tarih öğretiminin hizmetine
sunma açısından da dünyadaki en iyi örneklerden birisidir (Ata,
2011; Veccia, 2004). Kütüphanenin web sayfasında öğretim etkinliklerine yönelik hazırlanan bölümde öğretmenler için birinci el
tarihî kaynakların öğretimde nasıl kullanılacağına ilişkin yöntemsel
bilgiler, birinci el kaynaklara dayalı öğretim yaklaşımıyla hazırlanmış ders planları ve öğretim etkinlikleri, çok sayıda farklı konuda düzenlenmiş hazır kaynak dosyaları, hazır dosyaların dışında,
kütüphane koleksiyonunda bulunan farklı konulardaki kaynaklara
kolay erişmek için bilgiler ve öğretmenlerin meslekî gelişime yönelik dosyalar gibi uygulamalar bulunmaktadır (Web 108).
Ayrıca Kongre Kütüphanesi eğitim kurumlarıyla işbirliği
içerisinde, Birinci El Kaynaklarla Öğretim Programı (Teaching
with Primary Sources Program) başlıklı bir uygulama yürütmektedir. Web sitesinde yer alan bilgiye göre, bu projenin amacı Kongre
Kütüphanesi’nin web tabanlı dijital arşivlerinde yer alan birinci el
kaynakların öğretimde verimli ve etkin bir biçimde kullanılması
için öğretmenlere ve diğer eğitimcilere meslekî gelişim programları geliştirmektir (Web 110).
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Bu program kapsamında 2008 yılından itibaren yılda dört
sayı olarak çevrimiçi yayınlanan Birinci El Kaynaklarla Öğretim
Dergisi (The Teaching with Primary Sources Journal) isimli bir
dergi çıkarılmaktadır. Bu dergide birinci el tarihî kaynakları öğretimde kullanmayla ilgili yöntem ve yaklaşımların yanı sıra, Kütüphane dijital arşivinde bulunan kaynakların kullanımıyla ilgili örnek
uygulamalar verilmektedir (Web 109).

Şekil 2: ABD Kongre Kütüphanesi Web Sitesinde Öğretim İçin
Hazırlanmış Dosyalardan Bir Örnek: Titanik’in Batışıyla İlgili Bir Gazete
Haberi (Web 9).

Örnek 2: Avustralya Ulusal Arşivleri
(www.naa.gov.au/visit-us/education/resources)

Web

Sitesi

Avustralya Ulusal Arşivleri web sitesinde Öğretmen ve Öğrenciler İçin Kaynaklar (Resources for students and teachers) başlığı altında, farklı konularda öğretim dosyaları hazırlanmıştır. Dosyaların içerikleri oldukça zengindir. Arşiv kayıtlarında yer alan
birinci el belgelerin yanı sıra, konuyla ilgili geniş açıklayıcı bilgiler
yer almaktadır. Dosyalarda yazılı belgeler, fotoğraf, video ve ses
kaydı gibi farklı türde dokunmanlar bulunmaktadır (Web 118).
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Avustralya Ulusal Arşivleri ayrıca öğrencilere yönelik olarak, arşivde yer alan birinci el kaynakları kullanmayla ilgili bir
yarışma düzenlemektedir. Her yıl için belirlenen bir konu etrafında,
ortaöğretim öğrencileri arşiv kaynaklarını kullanarak hazırladıkları
araştırma metinleriyle yarışmaya katılmaktadır (Web 119).

Şekil 3: Avustralya Ulusal Arşivleri Web Sitesinde Öğretim İçin
Hazırlanmış Dosyalardan Bir Örnek: Avustralya’ya gelen Müslüman
göçmenleri ele alan bir çalışma dosyasında yer alan Türk göçmenlerle
ilgili belgeler (Web 46).

Öğretim İçin Hazırlanmış Birinci El Kaynak Siteleri
Arşiv kurumları ve ulusal kütüphanelerin web sitelerinde öğretime yönelik hazırlanan bölümler dışında, birinci el kaynaklara
dayalı tarih öğretimine yönelik özel olarak hazırlanmış web siteleri
de vardır. Bu web sitelerin bazıları öğretmenler ve diğer tarih eğitimcileri tarafından gerçekleştirilen bireysel girişimler niteliğindeyken, bazıları kamu kurumları veya kamu destekli projelerle
geliştirilen daha profesyonel ve zengin içerikli sitelerdir. İkinci tür
web sitelerinde, genellikle belirli konular etrafında planlanan birinci el kaynaklara dayalı tarih öğretimi etkinlikleri, bunların çerçevesinde verilen kaynaklar, konu ile ilgili açıklayıcı bilgiler, öğretmen
ve öğrencilere verilen yöntemsel bilgiler yer almaktadır. Burada bu
tür sitelerden iki örnek incelenmiştir.
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Örnek 1: Dijital Tarih Okuyucu (Digital History Reader,
www.dhr.history.vt.edu)
Digital History Reader web sitesi ABD’de kamu destekli bir
proje çerçevesinde Virginia Tech Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanmıştır. Web sitesinde birinci el kaynaklara dayalı
öğretime yönelik olarak, ABD ve Avrupa tarihiyle ilgili bazı konularda öğretim uygulamaları ve kaynaklar yer almaktadır. Web sitesi
ortaöğretim ve yükseköğretimin başlangıcı düzeyindeki öğrenciler
için hazırlanmıştır.

Şekil 4: www.dhr.history.vt.edu Web Sitesinde 1917 Rus Devrimini Ele Alan Bir Etkinlik Örneği (Web 85)

Sitede ABD tarihiyle ilgili on, Avrupa tarihiyle ilgili altı konu işlenmiştir. Her konuyla ilgili olarak altı farklı başlık altında
bilgi, belge ve açıklamalar verilmiştir (Şekil 4):
 Giriş (Introduction): Öğretim etkinliğinin genel olarak
açıklanması;
 Bağlam (Context): Konunun genel tarihsel çerçevesiyle
ilgili bilgiler;
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 Kanıt (Evidence): Konu ile ilgili verilen birinci el kaynaklar;
 Görevler (Assignements): Öğrencinin izlemesi gereken
süreç ve cevaplaması geren sorularla ilgili açıklamalar;
 Sonuç (Conclusion): Konu hakkında kısa ve genel bir
değerlendirme;
 Kaynaklar (Resources): Konu hakkındaki bazı ikinci el
kaynaklar ve web siteleri (Web 86).
Örnek 2: Kanada Tarihinin Çözülmemiş Büyük Sırları(Great Unsolved Mysteries in Canadian History,
www.canadianmysteries.ca / www.mysteryquests.ca)
Kanada Tarihinin Çözülmemiş Büyük Sırları Kanada’da
Victoria, Sherbrooke ve Toronto Üniversiteleri tarafından yürütülen bir tarih öğretimi projesidir. Proje kapsamında birinci el kaynaklara dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı iki web sitesi
oluşturulmuştur. Proje Kanada tarihinde kesin olarak çözülemeyen,
çoğunluğu ölüm, cinayet, yangın gibi olaylar üzerinde öğrencilere
kanıt temelli çalışmalar yaptırma fikrine dayanmaktadır. Temel
amaç öğrencileri, kendi hipotezlerini kuracakları ve bunları kanıtlayıp olayı çözmek için tarihsel kaynakları kullanacakları, “belgemerkezli araştırma” ve “aktif öğrenme” yaklaşımlarına dayanan bir
araştırma-öğrenme ortamı oluşturmaktır (Web 78).
Oluşturulan
web
sitelerinin
birisinde
(www.canadianmysteries.ca) 12 farklı olay üzerine etkinlik dosyaları hazırlanmıştır. Bu sitedeki dosyalar oldukça geniş kapsamlıdır
ve daha çok yükseköğretim düzeyine hitap etmektedir. Her olayla
ilgili açıklama ve belgelerden oluşan zengin bir içerik verilmektedir. Olayın genel çerçevesi geniş bir biçimde anlatılmaktadır. Ayrıca sitedeki etkinliklerin nasıl uygulanacağıyla ilgili öğretmen ve
öğrenciler için bilgiler bulunmaktadır. Arşiv (Archives) bölümünde
olayla ilgili birinci ve ikinci el kaynaklar verilmektedir (Şekil 5).
Proje kapsamında oluşturulan ikinci web sitesi
(www.mysteryquests.ca) üretilen materyallerin ilköğretim ve ortaöğretim düzeyine uyarlamayı amaçlamaktadır. Bu sitede aynı ko53

nular etrafında ancak daha az kapsamlı araştırma görevleri tanımlanmıştır. Toplam otuz araştırma görevi yer almaktadır. Kullanılacak bilgi ve kaynak miktarı daha sınırlı tutulmuştur. Araştırma
görevleri öğrencilerin yaşına göre (11-14, 14-16, 16-18) gruplandırılmıştır. Her görevle ilgili açıklayıcı ön bilgi, görevler, izlenmesi
gerek süreç ve kaynaklar bulunmaktadır. Ayrıca daha fazla kaynağa ulaşmak isteyen öğrenciler için diğer web sitesinde aynı konunun kaynaklar bölümüne link verilmiştir. Öğretmenler için de etkinliğin uygulanmasıyla ilgili yöntemsel açıklamalar yer almaktadır.

Şekil 5: www.canadianmysteries.ca Web Sitesinde Verilen Etkinliklerden Bir Örnek (Web 79).

Türkiye’de Web Tabanlı Birinci El Kaynaklara Dayalı
Tarih Öğretimi İçin Kaynak Siteler
Yukarıda incelendiği gibi, Türkiye’de arşiv kurumları, müze
ve kütüphaneler tarafından oluşturulan dijital arşivler web tabanlı
olarak tarih öğretimi için kullanılabilecek bir duruma henüz gelmemiştir. Birinci el kaynaklara dayalı öğretime yönelik olarak
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düzenlenen web siteleri de henüz mevcut değildir. Bu durum kuşkusuz dijital arşivlerin ve öğretim amaçlı web sitelerinin gelişimiyle ilgili olduğu kadar, Türkiye’de tarih öğretimi uygulamalarıyla da
ilgilidir. Ülkemizde birinci el kaynaklara dayalı tarih öğretimi maalesef uygulamada henüz pek yaygın değildir.
Yukarıda incelendiği gibi, web tabanlı birinci el kaynaklara
dayalı öğretim etkinliklerinde kullanılan yöntemlerden birisi öğretmenin kullanılacak web sitelerini belirleyerek öğrencileri hazır
bir çalışma çerçevesi oluşturmasıdır. Türkiye gibi, öğretime yönelik iyi düzenlenmiş birinci el kaynak sitelerinin olmadığı durumlarda bu yöntem oldukça işlevsel olabilir.
Bu tür öğretim etkinliklerinde öğretmen, öğrencilerin çalışmalarını iyi bir biçimde planlamalı ve yapılandırmalıdır. Bunun
için öncelikle öğrencilerin çalışma için kullanacakları kaynaklar ve
web siteleri belirlenerek, diğer açıklamalarla birlikte öğrencilere
vermelidir. Öğretmen ayrıca kaynakların nasıl kullanılacağına dair
öğrencileri iyi bir biçimde aydınlatmalıdır. Öğretim için özel olarak düzenlenmemiş arşivlerin öğrenciler tarafından kullanımı pek
kolay değildir. Dolayısıyla öğretmen araştırma sürecinde öğrencilerin çalışmalarını takip ederek, gerekli durumlarda destek olmalıdır.
Birinci el kaynaklara dayalı öğretim etkinliklerinde kullanılacak web sitelerinin seçiminde sitenin içerdiği kaynakların sayısından daha çok, öğrenci çalışmalarına ve etkinliğinin konusuna
uygunluğuna dikkat etmek gerekir. Az sayıda belge içeren web
siteleri de bu tür çalışmalar için oldukça faydalı olabilir.
Aşağıda öğretim etkinlikleri için kullanılabilecek yazılı, görsel, sesli ve görüntülü birinci el kaynaklar içeren web sitelerden
bazı örnekler verilmiştir. Bu örnekler Türkçe web sitelerinin yanı
sıra, Türkiye ve Türk tarihi ile ilgili bazı İngilizce sitelerden oluşmaktadır. Bunların dışında, beşinci bölümde haritalarla, altıncı
bölümde ise sanal müze ve tarihî mekânlarla ilgili örnek web siteleri verilmiştir. Birinci el kaynaklara dayalı çalışmalarda bu web
siteleri de kullanılabilir.
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Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanı,
http://gazeteler.ankara.edu.tr
Ankara Üniversitesi tarafından sağlanan bu veri tabanında
Osmanlı döneminde ve 1950’lere kadar Cumhuriyet döneminde
basılan gazetelerin elektronik nüshaları yer almaktadır. Veri tabanı
toplam 18 farklı gazeteye ait nüshaları içermektedir. Veri tabanında yer alan gazeteler, özellikle de Cumhuriyet döneminde Latin
harfleriyle basılanlar birinci el kaynaklara dayanan öğrenci merkezli etkinliklerde kullanılabilir. Veri tabanına ulaşım ücretsizdir
ve herhangi bir kayıt gerekmemektedir.
Aziz İstanbul, www.azizistanbul.com
Başta eski fotoğraflar olmak üzere, İstanbul hakkında tarihî
görsel materyallere yer veren bir web sitesidir.
Belgenet: Türkiye’de Yaşanan Olaylar, www.belgenet.com
Gazeteci Levent Pirler tarafından kurulan Belgenet.com sitesinde daha çok 1990 ve 2000’li yıllara ait haberler ve bunlara ilişkin belgeler yer almaktadır. Yakın tarih olaylarını konu alan derslerde kaynak olarak kullanılabilir.
Çanakkale Savaşları 1915, http://www.canakkale.gen.tr
Çanakkale Savaşları hakkında ansiklopedik bilgiler ve görsel
dokümanlar içeren bir web sitesidir.
Gazete Arşivi İçeren Web Siteleri
Forum ve benzeri bazı web sitelerinde Osmanlı’nın son yılları ve Cumhuriyet dönemine ait gazete arşivleri verilmektedir.
Amatör bir biçimde hazırlanan bu tür arşivlerdeki belgelerin görüntü kalitesi ve dosyaların büyüklüğü genellikle yeterli düzeyde olmasa da, tarih derslerinde kaynak olarak kullanılabilir. Bu tür web
sitelerine iki örnek:
www.nuveforum.net/1682-gazete-mansetleri-tarihi-arsiv
www.perizade.com/eski-gazete-arsivleri-herkeze-lazim
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Görsel Tarih Arşivi, www.gorselarsiv.org (Yukarıda incelendi.)
Explore Byzantium, http://byzantium.seashell.net.nz
Bizans tarihiyle ilgili makale, resim, harita içeren bir web sitedir. Web sitesinin dili İngilizcedir.
İstanbul Kültür Envanteri
www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr
2010 yılı İstanbul Avrupa Kültür Başkenti kapsamında yürütülen İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Projesi kapsamında İstanbul’un tarihi kültürel mirasının envanteri çıkarılmıştır.
Web sitesinde proje sonuçları sergilenmektedir. Ancak web sitesinde verilen bilgiler ve belgeler envanter çıkarmanın ötesinde,
kültürel mirası kamuoyuna açma ve tanıtma amacı pek gütmemektedir. Eserler hakkında verilen bilgiler çok kısadır. Sitenin zengin
bir veri tabanı olsa da, öğretim etkinliklerinde kullanmaya pek
uygun değildir. Türkiye’de bu tür projelerde sıklıkla görülen meselenin sosyal ve eğitimsel yönünü ıskalama sorunu bu sitede bariz
bir biçimde görülmektedir.
IRCICA İslam Mimarisi Mirası Veritabanı (The Islamic
Architectural Heritage Database)
www.islamicarchitecturedatabase.org
İslam Konferansı Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür
Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından oluşturulan İslam Mimarisi Mirası Veritabanı dünya genelinde İslam ülkelerinde bulunan
mimarî eserleri içermektedir. Arama motoruyla ülke, şehir, tarihî
dönem, mimar ve eser ismine göre arama yapılabilmektedir. Tarih
eserler hakkında kısa bilgi ve görsel dokümanlar verilmektedir.
Web sitesinin dili İngilizcedir.
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Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Fotoğrafları
http://www.meb.gov.tr/belirligunler/ataturk/foto/atacd.htm
Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinde farklı dönemlere ayrılmış olarak, kısa açıklamalar ve tarihiyle birlikte Atatürk fotoğrafları yer almaktadır.
Milli Kütüphane Web Sayfasında Bulunan Görseller
Atatürk Fotoğrafları: http://www.mk.gov.tr/ataturk/116
Gravürler: http://www.mkutup.gov.tr/gravur
Hacivat-Karagöz Oyunuyla İlgili Tasvirler:
http://www.mkutup.gov.tr/menu/57
El yazma eserlerden görseller:
www.mkutup.gov.tr/menu/101
Osmanlı Devleti’yle ilgili tasvirler:
http://www.mkutup.gov.tr/osmanli
Sinema Afişleri: http://www.mkutup.gov.tr/menu/79
Osmanlı Tarihçileri, www.ottomanhistorians.com
Hakan Karateke ve Cemal Kafadar tarafından ABD’de yürütülen Osmanlı Tarihçileri projesinin veri tabanıdır. Sitede proje
kapsamında hazırlanan Osmanlı tarihçilerinin biyografileri yer
almaktadır. Dili Türkçe ve İngilizcedir.
Sinan’a Saygı, www.sinanasaygi.org
ÇEKÜL Vakfı tarafından yürütülen Sinan’a Saygı Projesinin
web sitesidir. Sitede Mimar Sinan’ın eserleri hakkında bilgiler ve
fotoğraflar verilmektedir.
Surname-i Vehbi’den Levni Minyatürleri
www.os-ar.com/levni
Osmanlı Araştırmaları web sitesinde, 3. Ahmet’in oğullarının sünnet törenin anlatan, Vehbi’nin Surname eseri için çizdiği
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minyatürler verilmektedir. Osmanlı tarihi konularının öğretimi için
değerli bir kaynaktır.
Ortadoğu’nun Kadim Şehirleri (The Ancient Cities of
Middle East), www.mideastimage.com
Bu web sitesi Ortadoğu’da bulunan bazı önemli tarihî şehirlerin (İstanbul, Kahire, Şam, Kudüs, vs.) eski fotoğraflarını içermektedir. Görsel tasarı ve içeriğiyle oldukça nitelikli bir web sitesidir. Ancak verilen fotoğrafların boyutlarının küçük olması tarih
öğretimi açısından kullanım imkânını sınırlayabilir. Web sitesinin
dili İngilizcedir.
Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri, www.tayproject.org
1993 yılında başlayan Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri
(TAY) Projesi kapsamında hazırlanan web sitesinde arkeolojik
yerleşmelerle ilgili bilgi ve belgeler yer almaktadır. Özellikle arkeolojik yerleşmelerin fotoğrafları açısından Türkiye’de bu konuda
başka bir benzeri olmayan oldukça zengin bir arşiv oluşturmaktadır. TAY projesinin temel hedefi bu konudaki görsel dokümanları
arşivlemek değil, genel olarak Türkiye’nin arkeolojik yerleşmeleri,
yapılan kazılar ve yerleşmelerdeki tahribatlar hakkında geniş bir
veri tabanı oluşturmak ve raporlar yayınlamaktır. Proje Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında ortaya çıkan veriler web ortamı
dışında, basılı olarak da yayınlanmaktadır. TAY projesinin web
sitesi Eski Çağ Anadolu uygarlıkları konusunda tarih öğretimi için
çok zengin bir kaynaktır. Özellikle arkeolojik yerleşmelerin ve kazı
buluntularının fotoğrafları oldukça zengin bir görsel arşiv oluşturmaktadır. Web sitesinde iyi düzenlenmiş bir arama sayfası yer alan
almaktadır. Bu sayfada arkeolojik yerleşmenin ismine ve dönemine
göre arama yapılabildiği gibi, harita üzerinde düzenlenmiş bir uygulamayla farklı illerde yer alan arkeolojik yerleşmelerin listesine
kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
Türk Tarih Kurumu, www.ttk.org.tr
Türk Tarih Kurumunun sitesinde kurumun yapısı, etkinlik ve
projeleri, arşiv ve araştırma imkânları, yayınlar gibi konulara yer
verilmektedir. Verilen açık kaynaklar araştırma dergileri gibi daha
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çok araştırmacılara yöneliktir. Tarih öğretimine yönelik olarak
düzenlenmiş özel bir içerik bulunmamaktadır. Genel kamuoyuna
yönelik olan ve tarih öğretiminde kullanılabilecek nitelikte ise sadece Ermeni sorunuyla ilgi bazı bilgi ve belgelerden oluşan bir
bölüm ve TTK desteğiyle çekilen belgesellerin izleneceği bir bölüm vardır.
Uysal-Walker Türk Öyküleri Sandığı (Uysal-Walker Archive of Turkish Oral Narrative), http://aton.ttu.edu, (Yukarıda
incelendi).
Birinci Dünya Savaşı Fotoğrafları (World War One
Photos), www.ww1photos.com
Birinci Dünya Savaşını konu alan bu sitede büyük çoğunluğu fotoğraf olmak üzere, otuz binden fazla görsel doküman, video
ve ses kaydı ve yazı belgeler bulunmaktadır. Çanakkale Savaşıyla
ilgili oldukça zengin bir bölüm de yer almaktadır. Dili İngilizcedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TARİH ÖĞRETİMİNDE
WEB 2.0 UYGULAMALARI:
WİKİ VE BLOG

WEB 2.0 VE ÖĞRETİM
Günümüzde İnternet’in içeriği, işlevi ve kullanım şekilleri
1990’lı yıllara göre oldukça önemli değişiklikler arz etmektedir.
1990’lı yıllarda İnternet içeriği büyük ölçüde uzmanlar ve profesyoneller tarafından oluşturulmaktaydı. Bireysel kullanıcılar daha
çok pasif kullanıcılar konumundaydılar. 1990’lı yılların sonundan
itibaren blog, wiki, forum, video paylaşım siteleri, sosyal iletişim
siteleri gibi uygulamaların yaygınlaşmasıyla kullanıcıların web
içeriğinin oluşmasındaki etki ve katkıları çok önemli bir düzeye
ulaştı. Böylece İnternet, kullanıcıların hazır bilgiyi kullandıkları bir
araç olmaktan çok, bireylerin bilgiyi ve içeriği ürettikleri, paylaştıkları ve değiştirdikleri interaktif ve katılımcı bir platforma dönüştü. İnternet’te bu değişimi ve bunun birlikte ortaya çıkan yeni çıkan
araç ve uygulamaları ifade etmek için Web 2.0 terimi kullanılmaktadır (Anderson, 2007; Hazari, North ve Moreland, 2009; O’Reilly,
2005).
Web 2.0 herhangi bir somut teknolojik alt yapıyı, bir web sitesi türünü veya belirli bir web uygulamasını ifade etmemektedir.
Bu terim ortak özellikleri interaktif kullanım, içeriğin üretimine
katılım ve paylaşım olan birçok farklı uygulamaya verilen genel ve
ortak bir isimdir. Bartolomé’nin ifadesiyle (2008:2) “Web 2.0
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World Wide Web’de bir eğilimdir. Ve ne olup ne olmadığıyla ilgili
yegâne bir anlayış yoktur”.
Web 2.0 araçları zaman içinde değişim göstermekte ve çeşitlenmektedir. En önemli Web 2.0 araçları içerisinde şunlar sayılabilir: Bloglar, wiki siteleri, forumlar, YouTube gibi çoklu ortam dosyaları paylaşım siteleri, podcast (sesli ve/veya görüntülü dosya
üretimi ve paylaşımı), Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri,
Twitter gibi sosyal iletişim siteleri, RSS (web sitelerindeki değişimi ve veri akışını takip edebilmek için kullanılan bir web aracı).
Web 2.0 araç ve uygulamalarının temel özellikleri şöyle sıralanabilir (Anderson, 2007; Bartolomé, 2008; O’Reilly, 2005):
 İçerik ve bilginin web kullanıcıları tarafından üretilmesi;
 Kullanıcıların içerik üretiminde ortak çalışma ve işbirliği
yapabilmeleri;
 Kullanıcılar arasında üst düzey etkileşim ve iletişim;
 Kullanıcılar arasında bilgi ve dosya paylaşımı;
 Devamlı değişen ve gelişen dinamik içeriklerin ortaya
çıkması;
 Web tabanlı sanal toplulukları oluşması.
Web 2.0 uygulamaları web tabanlı öğretim yaklaşım ve uygulamaları açısından önemli değişiklikler doğurdu. 1990’lı yıllarda
web tabanlı öğretim uygulamaları esas olarak uzmanlar tarafından
hazırlanan eğitim-öğretim içeriklerine dayanmaktaydı. Öğretmen
ve öğrencilerin rolü büyük ölçüde hazır içerik ve uygulamaların
kullanılmasıyla sınırlıydı. Web 2.0 uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin web tabanlı çalışma, öğrenme ve üretme süreçlerine
katılımları açısından büyük bir değişim getirdi. Bazı yazarlar bu
değişimi ifade etmek için, Web 2.0’a referansla e-öğrenme 2.0
terimini kullanmaktadır (Rogers vd., 2007).
Web 2.0 uygulamalarının birçoğu öğretimde etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Web 0.2 araçlarına dayanan öğretim uygulamalarının genel özellikleri ve getirdiği avantajlar kısaca şöyledir
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(Gülbahar, Kalelioğlu ve Madran, 2010; Hazari, North ve
Moreland, 2009; Holcomb ve Beal, 2010; Rogers vd., 2007;
Selwyn, 2008; Wilson vd., 2011):
 Öğrencilerin web tabanlı olarak bilgi ve içerik üretiminde
bulunmasına olanak sağlayarak aktif öğrenmeyi teşvik
eder.
 Öğrencilere içerik üretme imkânının sağlanması, yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlar.
 Öğrenciler arasında ortak çalışma ve işbirliğini teşvik
eder, işbirlikli öğrenme ortamları yaratır.
 Öğrenciler arasında iletişim ve etkileşimi teşvik eder.
 Öğretmenler arasında ve öğrencilerle öğretmenler arasındaki etkileşim ve iletişimi kolaylaştırır.
 Öğrencilerin ürettiği içerikleri web üzerinden paylaşmasını ve sergilemesini kolaylaştırır.
 Fizikî olarak uzak mekânlarda bulunan öğrenciler arasında işbirliği ve ortak çalışma imkânı sağlar.
 Web 2.0 araçlarının büyük çoğunluğunun ücretsiz olması
ve öğretim içeriğinin öğretmen ve öğrenciler tarafından
oluşturulması ekonomik açıdan maliyetleri düşürür.
 Öğrencilerin öğretim etkinliklerine yönelik ilgi ve meraklarını arttırır.
 Sınıf dışı öğrenme etkinliklerini teşvik eder.
Web 2.0 araçlarının arasında öğretimde kullanım açısından
bazı önemli farklılıklar mevcuttur. Burada tarih öğretiminde Web
2.0 araçlarının kullanılması sadece wiki ve blog uygulamaları açısından detaylı bir biçimde incelenecektir.
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TARİH ÖĞRETİMİNDE WİKİ KULLANIMI
Wiki Nedir?
Kısa ve genel bir biçimde tanımlamak gerekirse, bir wiki bütün kullanıcıların içerik ekleyebildiği ve birbirlerinin eklediği içerikleri değiştirebildiği çok kullanıcılı bir web sitesidir (Downing
vd., 2009). İlk wiki sitesi olan WikiWikiWeb 1995 yılında Ward
Cunningham tarafından oluşturulmuştur. Bu sitenin amacı bilgisayar programcılarının kendi aralarında fikirlerini paylaşmaları ve
ortak içerikler üretmeleriydi (Cummings, 2008). Daha sonra farklı
alanlarda çok sayıda wiki sitesi ortaya çıktı.
En iyi bilinen wiki sitesi dünyanın en çok kullanılan ansiklopedisi olan Wikipedia’dır. Wikipedia’nın dışında, farklı alanlarda
faaliyet gösteren çok sayıda başka wiki siteleri vardır. Örneğin,
Wikitravel (http://wikitravel.org) gezi ve turizm alanında, Ganfyd
(www.ganfyd.org) sağlık alanında, Wikinews (www.wikinews.org)
haber alanında, Wiktionary (www.wiktionary.org) sözlük alanında
faaliyet gösteren wiki sitelerdir.
Wiki sitelerinin temel özelliği oluşturulan bilgi içeriğinin
tüm kullanıcıların katkısına açık olması ve kullanıcılar tarafından
ortak bir biçimde üretilmesidir. Kullanıcıların katkıları herhangi bir
ön incelemeye tabi olmaksızın doğrudan wiki sayfasına yansıtılır.
Dolayısıyla farklı kullanıcıların katkısıyla, sürekli bir biçimde büyüyen, değişen ve yenilenen bir bilgi içeriği söz konusudur
(Gooding, 2008). Bu durum hiçbir kontrol mekanizmasının olmadığı anlamına gelmemelidir. Wiki sitelerinde, kötüye kullanımların
ve kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıkların engellenmesi için farklı
kontrol ve uzlaştırma yöntemleri kullanılmaktadır.
Wiki sitelerinin pek çoğunda kullanıcı sınırlaması yoktur.
Wikipedia’da olduğu gibi, İnternet’e bağlanan herkes wiki sitesinde değişiklik yapabilir. Ancak, bazı sitelerde içerikte ekleme ve
değiştirme yapabilen kullanıcılara sınırlamalar getirilmektedir.
Kullanıcı sınırlamaları açısından üç tür wiki vardır:
 Bütün web kullanıcılarının içeriği okuyabildiği ve değiştirebildiği wikiler;

64

 Bütün web kullanıcıların içeriği okuyabildiği, ancak sadece izin verilen kullanıcıların içeriği değiştirebildiği
wikiler;
 Sadece izin verilen kullanıcıların içeriği okuyabildiği ve
değiştirebildiği wikiler (Mindel ve Verma, 2006).
Wiki sitelerinin bir diğer önemli özelliği, içerik üretmenin
çok fazla teknik bilgi ve beceri gerektirmemesidir. Klasik web
program dillerinde (HTML, CSS, JavaScript vb.) bir içerik sayfası
tasarlamak belirli düzeyde BİT bilgi ve becerisi gerektirir. Wiki
sitelerinde kullanılan program dillerinin kullanımı klasik program
dillerine göre çok daha kolaydır. Dolayısıyla bir wiki sayfasında
içerik üretmek orta düzeyde BİT bilgi ve becerilerine sahip kişiler
için de mümkündür (Fitch, 2007).
Yukarıda bazı örnekleri verilen, dünya çapında çok sayıda
kullanıcısı olan ve kendi teknik altyapılarına sahip wiki sitelerinin
yanı sıra, daha küçük ölçekli wiki siteleri de vardır. Bazı alan sağlayıcı siteler, ücretsiz olarak veya düşük düzeyde ücretlerle wiki
sayfaları için alan ve teknik altyapı sağlamaktadır. Dolayısıyla
küçük ölçekli bir wiki sayfası oluşturmak teknik yönlerinin yanı
sıra, malî açıdan da yapılması zor bir şey değildir.

ÖĞRETİMDE WİKİ KULLANIMI:
GENEL ÖZELLİKLER VE İŞLEVLER
Wiki siteleri son yıllarda en çok kullanılan web tabanlı öğretim araçlarından birisi haline gelmiştir. Öğretimde wiki sitelerinin
önemi öğrenci merkezli ve işbirlikli öğrenme ortamlarının oluşturulmasında sağladığı önemli imkânlardan kaynaklanmaktadır. Öğrenci merkezli ve aktif öğrenme yaklaşımıyla bakıldığında, öğretimde wiki sitelerini kullanılması öğrencinin Wikipedia gibi wiki
tabanlı bilgi kaynaklarından yararlanmasını değil, öğrencilerin wiki
projelerinin planlanması, oluşturulması ve geliştirilmesine aktif bir
biçimde katılmalarını öngörmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi,
wiki sitelerinin temel özelliği kullanıcıların ortak çalışma, işbirliği
ve etkileşimi ile ortak bilgi içeriklerinin ve ürünlerin oluşturulma-
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sıdır. Öğretimde wiki projelerinin geliştirilmesi de, öğrencilere
ortak çalışma, işbirliği ve etkileşim içerisinde öğrenme, paylaşma
ve üretme sürecini yaşatmayı amaçlamaktadır (Gökçearslan ve
Özcan, 2011; Phillipson, 2008).
Wiki siteleri eğitim-öğretim faaliyetlerinin her düzeyinde
kullanılabilir. Araştırmalar wiki sitelerinin hem ortaöğretim düzeyinde (Lamb ve Johnson, 2009; Nordin ve Klobas, 2009), hem de
yükseköğretim düzeyinde (Mindel ve Verma, 2006; Platt ve Peach,
2008; Workman, 2008) etkin bir öğrenme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde öğretmen adaylarına web tabanlı öğrenme, öğretme ve içerik oluşturma becerilerinin kazandırılmasında wiki sitelerinde yapılan çalışmaların olumlu bir etkisinin olduğu görülmüştür (Foley ve
Chang, 2006; Lai ve Ng, 2011).
Wiki sitelerinde yapılan öğretim çalışmaları etkili ve verimli
bir öğretme-öğrenme sürecinin hayata geçirilebilmesi için çok
önemli avantajlar sunmaktadır. Bunlar aşağıda kısaca özetlenmiştir.
Kullanma ve İçerik Üretme Kolaylığı
Wiki sitelerinin öğretim etkinlikleri açısından en önemli
avantajlardan birisi teknik olarak kullanımlarının kolay olmasıdır
(Duffy ve Bruns, 2006; Gooding, 2008). Yukarıda açıklandığı gibi,
wiki sitelerinde içerik üretme klasik web sitelerine göre çok daha
kolaydır. Wikilerin bu özelliği tüm düzeylerdeki öğrenciler ve
öğretmenler için uygun öğrenme araçları olarak kullanılmalarını
sağlamaktadır (Deters vd., 2010)
Öğrenci Merkezli ve İşbirlikli Öğrenme Ortamı Oluşturması
Wiki sitelerinin öğrenme-öğretme süreci açısından çok
önemli bir katkısı verimli bir işbirlikli öğrenme ortamı oluşturmasıdır. Sosyal yapılandırmacı yaklaşıma göre, öğrenciler arasındaki
iletişim, etkileşim ve ortak çalışma verimli bir öğrenme sürecinin
en temel unsurlarıdır. Öğrenciler arasında etkin bir iletişim ve işbirliğinin kurulmasıyla ortaya çıkan işbirlikli öğrenme ortamı öğ-
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rencilere verimli bir öğrenme süreci sağlamanın yanı sıra, sosyal
becerilerin gelişmesine de katkı sağlar.
Wiki sitelerini öğretimde kullanan yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarda öğrenciler pasif bir wiki sitesi kullanıcısı olarak değil,
wiki sitesi yazarı ve tasarımcısı olarak çalışırlar. Öğrencilerin aktif
kullanıcılar olarak bilgi içeriğinin oluşturulmasına katıldıkları wiki
siteleri öğrencilerin bilgilerini paylaştıkları, tartıştıkları ve ürettikleri bir öğrenme ortamına dönüşmektedir. Bu öğrenme ortamı öğrenci merkezli ve işbirlikli bir öğrenme sürecini desteklemektedir
(Farmer, 2006; Hazari, North ve Moreland, 2009; Nordin and
Klobas, 2009). Bu açıdan, Parker ve Chao (2007) eğitimsel wikiyi,
öğrencilerin işbirlikli öğrenme ortamında diğer öğrencilerle birlikte
öğrenmelerini sağlayabilecek web iletişim ve işbirliği aracı olarak
tanımlamaktadır.
Ortak Araştırmayı ve Bilgi Üretmeyi Teşvik Etmesi
Wiki çalışmaları öğrencilere sadece öğrenmeye değil, aynı
zaman ortak çalışma ve işbirliği ile araştırmaya ve üretmeye teşvik
eder. Öğrencilere işbirlikli çalışma ortamı sağlayan wiki sitelerinde, öğrenciler çevrimiçi gruplar halinde bilgi içeriği oluştururlar.
Çalışmaya katılan bir öğrencinin ürettikleri başka bir öğrenci tarafında geliştirilir veya düzeltilir. Öğrenciler yaptıkları uygulamalar
ve ürettikleri bilgiler üzerinde tartışılar. Bu ortamda bütün katılımcılar eşit role ve yetkiye sahiptir. Bu süreçte, öğrenciler bir yandan
bildiklerini birbirleriyle paylaşırlar, bir yandan da yeni bilgiler
üretirler (Ruth ve Houghton, 2009).
Coğrafî Olarak Farklı Yerlerdeki Öğrencilere Birlikte
Çalışma İmkânı Sağlaması
Wiki sitelerinde yürütülen öğretim etkinlikleri coğrafî olarak
birbirlerinden uzak yerlerde bulunan öğrencilere web tabanlı ortak
çalışma yapma imkânı sağlamaktadır. Wikiler ortak gerçekleştirilen çalışmalar için diğer web araçlarına göre daha uygun ve avantajlı bir çalışma ortamı sağlamaktadır.
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Tüm kullanıcıların Katkısına Açık Olması
Wiki sitelerinde yürütülen çalışmalarda tüm kullanıcılar site
içeriğinin oluşturulması ve geliştirilmesi sürecine katılırlar. Tüm
web kullanıcılarına açık olan wiki sitelerinde katkı sağlamak isteyen herkes çalışmalara katılabilir. İzin verilen kullanıcılara açık
olan sitelerde de, diğer web kullanıcılarının çalışmalara dâhil olmak için başvuruda bulunma imkânı sağlanmaktadır. Bu durum
öğretim amaçlı wiki sitelerinde, çalışmalara katılmak isteyen tüm
öğrencilere bu imkânın sağlanmasına izin vermektedir.
Öğrencilerin Ürettiklerini Sergilemesi
Web tabanlı öğretim etkinliklerinin sağladığı en önemli
avantajlardan birisi öğrencilere ürettikleri ürünleri İnternet aracılığıyla dünyanın her yerinden erişilebilir bir biçimde yayınlama imkânı sağlamasıdır. Bu imkân öğrencilerin çalışma motivasyonları
arttıran önemli bir unsurdur. Wiki çalışmaları bu açıdan önemli
avantajlar sağlamaktadır. Wikipedia gibi büyük bir kullanıcı kitlesine sahip wiki sitelerinde gerçekleştirilen öğrenci çalışmalarında
üretilenlerin çok sayıda kullanıcı ile paylaşılma imkânı bulunmaktadır. Öğretim amaçlı oluşturulan wiki sitelerinde de çalışmaya
katılan tüm öğrencilerin üretilenleri takip etmesi söz konusudur.

WİKİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN WEB SİTELERİ
Öğretim etkinliklerinde farklı türde wiki siteleri kullanılmaktadır. Bunlar genel olarak üç sınıfa ayrılabilir: Wikipedia gibi
genel kullanıma açık web siteleri, eğitimsel wiki çalışmaları için
kurulan web siteleri, wiki çalışmaları için alan sağlayıcılık hizmeti
veren web siteleri.
Wikipedia ve Benzeri Wiki Sitelerinde Öğretim Etkinlikleri
Tüm web kullanıcılarının katılımına açık wiki siteleri öğrenciler için de verimli bir öğrenme, paylaşma ve bilgi üretme ortamı
oluşturmaktadır. Bu web sitelerinin en önemlisi ve eğitimsel çalışmalarda da en çok kullanılanı Wikipedia’dır.
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İnternet sitelerinin kullanım oranlarını ölçen www.alexa.com
sitesine göre, www.wikipedia.org 2011 yılında dünyanın en çok
kullanılan 7., 2012’nin ilk aylarında ise en çok kullanılan 6. web
sitesidir (Web 61). Wikipedia 300’e yakın farklı dilde yayın yapmaktadır. Açık arayla dünyanın en geniş ve en çok kullanılan ansiklopedik bilgi kaynağıdır.
Yukarıda incelendiği gibi, Wikipedia İnternet’te araştırma
yapan öğrencilerin en çok başvurdukları kaynaklardan birisidir.
Öğretmenler çoğu kez öğrenci çalışmaları açısından Wikipedia’nın
olumsuz etkisinden şikâyet etmektedir. Wikipedia’nın hemen her
konuda ulaşması kolay hazır bilgiler sunması, öğrencileri gerçekten
araştırma yapmak yerine, bu bilgileri aktarma kolaycılığına itmektedir.
Ancak Wikipedia öğrencilerin hazır bilgiyi aktardıkları bir
site olmaktan çıkıp, öğrencilerin diğer kullanıcılarla birlikte bilgi
paylaştıkları, öğrendikleri ve ürettikleri bir işbirlikli öğrenme ve
üretme ortamına dönüşebilir. Bunun için öğrencileri pasif
Wikipedia kullanıcıları olmaktan, Wikipedia yazarı olmaya teşvik
edecek öğretim etkinliklerinin planlanması gerekir. Yapılan birçok
çalışma Wikipedia üzerinde yapılan çalışmaların öğrencilere motive edici ve verimli bir öğrenme imkânı sunduğunu göstermektedir
(Darren ve Smoot, 2009; Konieczny, 2007; Nix,2010; Öztürk, yayında).
Wikipedia üzerinde yapılacak öğrenci çalışmalarının diğer
bir avantajı hazır ve ücretsiz bir wiki sitesi üzerinde çalışma imkânıdır. Öğretmenin bu çalışma için herhangi bir teknik alt yapı kurmaya ihtiyacı bulunmamaktadır. Öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar donanımına ve İnternet bağlantısına sahip olmaları ve
Wikipedia’da içerik üretmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmeleri dışında çalışmalar için herhangi gereklilik söz konusu değildir.
Eğitimsel Wiki Çalışmaları İçin Kurulan Web Siteleri
Özel amaçlı kullanım için ayrı wiki sitelerinin oluşturulması
eğitim amaçlı wiki çalışmalarında görülen bir diğer yaygın uygulamadır. Bu durum wiki sitesini planlanan eğitim projesine göre
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şekillendirme ve yönetme imkânı sağlamaktadır. Ancak bu tür
projeler doğal olarak daha fazla kaynak, teknik beceri ve çalışma
gerektirmektedir. Dolayısıyla genelde geniş kapsamlı wiki çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu tür çalışmalarda MediaWiki gibi açık
kodlu ve ücretsiz wiki oluşturma programlarının kullanılması maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlamaktadır (Platt ve Peach, 2008).
Wiki Çalışmaları İçin Alan Sağlayıcı Web Siteleri
Bireysel veya kurumsal wiki sitelerinin oluşturulması için
alan ve alt yapı sağlayan ticarî web siteleri bulunmaktadır.
www.wikispaces.com,
www.wetpaint.com,
www.wikia.com,
www.pbworks.com bu tür sitelere örnek olarak verilebilir. Bu siteler genellikle eğitim amaçlı wiki çalışmaları için özel ürünler ve
hizmetler sunmaktadır. Bunlar çoğunlukla okullara ve diğer eğitim
kurumlarına ücretli olarak sağlanan hizmetlerdir. Ancak sitelerin
çoğunluğunda öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz wiki sitesi
oluşturma imkânı da sağlanmaktadır. Bu durum öğretmene kendi
öğrencileri için wiki çalışmaları gerçekleştirme imkânı sunmaktadır. Aşağıda www.wikispaces.com sitesinde tarih öğretiminde kullanılacak bir wiki çalışmasının nasıl gerçekleştirileceği uygulamalı
olarak incelenmiştir.

TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖRNEK WİKİ UYGULAMALARI
Diğer öğretim alanlarında olduğu gibi, tarih öğretiminde
farklı türde wiki çalışmaları uygulanabilir. Burada tarih öğretimi
alanında yapılabilecek wiki çalışması türleri Türkiye’den ve dünyadan örnekleriyle üç başlık altında incelenmiştir:
 Hizmet öncesi tarih öğretmeni eğitiminde wiki;
 Tarih öğretmenlerinin materyal geliştirme ve paylaşım
ortamı olarak wiki;


Öğrenci wikileri.

Ancak, tarih öğretimi alanında yapılabilecek wiki çalışmalarının bunlarla sınırlı olmadığını özellikle vurgulamak gerekir.
BİT’in ve BİT tabanlı eğitim-öğretim yöntem ve uygulamalarının
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sağladığı geniş imkânlar ve bunlarda yaşanan hızlı gelişme çok
farklı ve çeşitli uygulamaların doğmasına imkân sağlamaktadır.
Hizmet Öncesi Tarih Öğretmeni Eğitiminde Wiki
Wiki siteleri hizmet öncesi tarih öğretmeni eğitiminde öğretmen adaylarının web yazarlığını öğrenmeleri, araştırma yaparak
bilgi içeriği oluşturmaları ve paylaşmaları, diğer öğretmen adayları
ve kullanıcılarla ortak bilgi içeriği üretmeleri için uygun ve verimli
bir araçtır. Tarih öğretmeni eğitiminde alan bilgisi kazanmaya yönelik araştırma ödevleri ve projeleri sıklıkla kullanılmaktadır.
Araştırma ödev ve projelerinin wiki çalışması şeklinde planlanması
ve gerçekleştirilmesi araştırma ve bilgi üretme süreci, öğrenci motivasyonu ve BİT becerilerinin kazandırılması açılarından önemli
kazanımlar sağlayabilir. Tarih öğretim yöntemlerinin kazandırılmasına yönelik materyal geliştirme, ders hazırlama gibi öğretim
etkinliklerine de wiki çalışması boyutu eklenebilir.
Burada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi programında, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı
Öztürk ve tarih öğretmen adayları tarafından gerçekleştirilen iki
wiki çalışması sunulmuştur.
Örnek 1: http://comu-tarih.wikispaces.com
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih
Eğitimi programında, Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
dersi
kapsamında
gerçekleştirilen
uygulamada,
www.wikispaces.com sitesi üzerinde oluşturulan wiki sayfasında
(http://comu-tarih.wikispaces.com) öğretmen adayları seçtikleri bir
öğretim konusuyla ilgili bir wiki sayfası hazırlamışlardır. Öğretmen adayları öğretim yarıyılı boyunca dörder kişilik gruplar halinde çalışarak, seçtikleri konuda araştırma yapmış, ders sunusu ve
video hazırlamışlardır. Her grup web sitesinde kendi konularıyla
ilgili bir sayfa hazırlayarak, araştırma sonucunda oluşturdukları
bilgileri ve ürettikleri öğretim materyallerini sergilemişleridir.
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Şekil 6: http://comu-tarih.wikispaces.com Wiki Sayfasından Bir
Görünüm (Web 10).

Uygulama 2010-2011 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir.
Pilot uygulama olması açısından, ders kapsamında yapılan uygulamalar sonrasında çalışmalar sonlandırılmıştır. Hazırlanan wiki
sayfası www.wikispaces.com sitesinde yer almaya devam etse de
kullanıma kapalıdır.
Örnek 2: Wikipedia Çalışması
2010-2011 öğretim yılında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi programı Yeniçağ Avrupa
Tarihi dersi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada,öğretmen
adayları
Wikipedia’nın
Türkçe
versiyonunda
(http://tr.wikipedia.org) içerik üretme uygulamaları gerçekleştirdiler. Yapılan çalışma tarih öğretmen adaylarına Wikipedia’yı bir
öğretim aracı olarak kullanabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri
kazandırmayı hedeflemektedir. Çalışma kapsamında öğretmen
adayları yeniçağ Avrupa tarihiyle ilgili olarak seçtikleri bir konuda,
Wikipedia’da bir ansiklopedi maddesi hazırladılar veya var olan bir
maddeyi geliştirdiler. Araştırma sürecinde öğretmen adayları hazırladıkları araştırma metni ve seçtikleri görsellerle Wikipedia maddesini oluşturdular.
Çalışma bulguları Wikipedia çalışmasında geleneksel araştırma projelerine göre öğretmen adaylarının motivasyonlarının çok
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daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. “Wikipedia’da yazar
olmak” öğretmen adayları açısından motive edici ve gurur verici
bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın öğretmen adaylarının web yazarlığı konunda tutum ve becerilerini çok
olumlu bir biçimde etkilediği gözlenmiştir (Öztürk, yayında).
Tarih Öğretmenlerinin Materyal Geliştirme ve Paylaşım
Ortamı Olarak Wiki
Wiki siteleri öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğretmen eğitimcilerinin ortak çalışma ve işbirliği ile tarih öğretimi
materyalleri geliştirme ve paylaşmaları için etkin ve verimli bir
web tabanlı platform olarak kullanılabilir. Bu açıdan wiki sitelerinin forum ve blog gibi diğer Web 2.0 araçlarına göre avantajı, çok
sayıda öğretmenin aynı öğretim materyali üzerinde çalışmasına
imkân sağlamasıdır. Böylece öğretim materyallerinin geniş kapsamlı bir işbirliği çerçevesinde geliştirilmesi imkânı doğmaktadır.
Örnek 1: http://resourcesforhistoryteachers.wikispaces.com
Bu wiki sitesi ortak ders materyali geliştirme ve paylaşma
için başarılı bir wiki örneğidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde
bulunan, Massachusetts Amherst Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Tarih ve Siyaset Bilimi Öğretmen Eğitimi Programı çerçevesinde
oluşturulan siteye öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen
adayları katkı sağlamaktadır. Sitede farklı tarih ve siyaset bilimi
konularında görsel öğretim materyalleri, konu anlatımı, birinci el
tarih metinleri, videolar ve diğer web sitelerine linkler bulunmaktadır (Web 36).
Örnek 2: http://k-12teacherresources.wikispaces.com
Bu wiki örneğinde öğretmenler İnternet’te yer alan öğretim
kaynaklarının adreslerini paylaşmaktadır. Site tüm web kullanıcılarının katkısına açıktır. Sitede tarih öğretimiyle ilgili kaynaklar da
yer almaktadır (Web 22).
Öğrencilerin Çalışma ve Öğrenme Ortamı Olarak Wiki
Öğretim açısından kuşkusuz en önemli wiki türü öğrencilere
işbirlikli öğrenme ve üretme ortamında araştırma yapma, bilgiyi
paylaşma, içerik üretme, web yazarlığı yapma imkânı sağlayan,
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öğrenci çalışmaları için düzenlenmiş wiki siteleridir. Wikiler web
tabanlı gerçekleştirilen her türlü öğrenci projesi çalışması için en
uygun web araçlarından birisidir. Tarih öğretmenleri kendi öğrencileri için wiki siteleri oluşturarak proje temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme ortamları yaratabilir.
Öğrenci wikilerinde çok farklı türde çalışmalar gerçekleştirilebilir. Belirli bir öğrenci grubunun katıldığı ortak öğrenci projeleri
için wiki siteleri çok uygun bir araçtır. Ayrıca wikiler belirli bir
konuda bir araştırma projesi şeklinde değil, öğrencilerin bir derste
öğrendikleri bilgileri ve yaptıkları çalışmaları paylaşarak ortak bir
bilgi içeriği oluşturdukları bir çalışma ortamı şeklinde de planlanabilir. Wiki sayfası öğretmenin öğrencileri için çalışma kaynaklarını, öğretim materyallerini ve öğrenci çalışmaları için gerekli açıklamaları koyacağı bir çevrimiçi ortam işlevi de görebilir. Bu şekilde öğrencilerin wiki sayfasına erişerek öğretmenle iletişim kurması
ve yaptıkları ödev ve projeleri paylaşması sağlanarak, wiki sayfası
öğrenci çalışmaları için iletişim ve kaynak paylaşımı platformu
olarak kullanılabilir (Wetzel, 2009).
Öğrenci wikileri gelişmiş ülkelerde tarih öğretimi alanında
yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Tarih alanında sıklıkla kullanılan bir wiki çalışması türü öğrencilerin belirli bir konuda bir
mikropedi oluşturmalarıdır. Mikropedi (micropedia) belirli bir
konuda wiki tabanlı oluşturulan küçük çaplı ansiklopedilere verilen
isimdir (Ducate, Anderson ve Moreno, 2011). Öğrenciler tarafından oluşturulan mikropedilere sınıf ansiklopedisi (class
encyclopaedia) de denilmektedir (West ve West, 2009). Bu tür
çalışmalarda öğrenciler tarih alanında seçilen herhangi bir konuda
araştırma yaparak ansiklopedik bilgilerden oluşan bir wiki sitesi
hazırlamaktadır. Mikropedi türü wiki sitelerinin dışında, öğrencilerin farklı konudaki çalışmalarını sergiledikleri, öğretmenlerin öğrenci çalışmalarını yönlendirmek için hazırladıkları wiki türleri de
tarih öğretiminde kullanılmaktadır.
Aşağıda verilen örneklerde olduğu gibi, öğrenci wikileri genellikle yoğun bir içeriğe sahip değildirler. Görsel tasarımları da
çoğu kez iyi bir düzeyde değildir. Ancak bu durumu doğal bir sonuç olarak karşılamak gerekir. Öğrenci wikilerinin temel amacı
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web kullanıcılarının yararlanabileceği bir wiki sitesi hazırlamak
değil, öğrencilere öğrenme, üretme ve paylaşma ortamı yaratmaktır. Diğer öğrenci çalışmalarında görülebilecek sınırlılıklar ve eksikliklerin öğrenci wikilerinde de olması son derece normal bir
durumdur. Bu durum başarısız bir wiki çalışmasının olduğu anlamına gelmemelidir.
Örnek 1: http://istanbulhocal.wikispaces.com/history
Öğretimde wiki kullanımı Türkiye’de de yavaş yavaş da olsa
gelişmektedir. Bu örnek İstanbul’da bulunan bir Anadolu Lisesinin
wiki sitesinin tarih sayfasıdır. Bu wiki sayfasında öğrenciler tarih
dersinde yaptıkları çalışmaları paylaşmaktadır (Web 21).
Örnek 2: http://ahswhg.wikispaces.com
Dünya tarihindeki ünlü şahsiyetleri konu alan mikropedi türünde bir wiki çalışmasıdır (Web 1).
Örnek 3: http://bungareehistory.wikispaces.com
Avustralya’da yer alan küçük bir yerleşim yeri olan
Bungaree’nin tarihini konu alan ve ilköğretim öğrencileri tarafından oluşturulan bir wiki çalışmasıdır. Belirli bir kentin, bölgenin
veya köy gibi küçük bir yerleşim birimlerinin tarihini ele alan yerel
tarih konulu öğrenci wiki siteleri oldukça yaygın bir uygulamadır.
Bu tür çalışmalarda öğrenciler kendi yaşadıkları yerleşim yerinin
tarihi üzerinde çalışmaktadırlar (Web 7).
Örnek 4: http://mlynde.wikispaces.com
Öğretmenin derslerinde yaptığı öğretim etkinlikleriyle ilgili
öğrenci çalışmaları hakkında açıklamalar, çalışma kaynakları, değerlendirme sonuçları gibi unsurlar içeren ve öğrencilerine yönelik
olarak hazırlanmış bir wiki sitesi örneğidir (Web 26).
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BAŞARILI BİR WİKİ ÇALIŞMASI İÇİN
GEREKLİ HUSUSLAR
Öğrencilere İnternet’te Çalışma İmkân ve Donanımının
Sağlanması
Ülkemizde öğrencilerin BİT donanımlarına erişimleri konusunda hâlâ bazı eksiklikler görülmektedir. Evlerinde bilgisayar ve
İnternet imkânı olmayan çok sayıda öğrenci vardır. Özellikle düşük
gelire sahip vatandaşların oturduğu bölgelerde bu çok önemli bir
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin öğrencileriyle
yapacakları her türlü BİT tabanlı öğretim etkinliğinde bu hususu
göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Öğretimde BİT kullanımı ev ortamlarında gerekli donanıma sahip öğrencilerle sahip
olmayan öğrenciler arasındaki eşitsizliği körükleyecek mahiyette
olamamalıdır. Wiki çalışmalarında bu hususa özellikle dikkat
edilmesi gerekmektedir. Çünkü wiki çalışmalarının önemli bir
kısmı öğrencilerin ders dışında çalışmalardan oluşmaktadır. Bu
sorunun giderilmesi için, evlerinde bilgisayar ve İnternet donanımı
olmayan öğrencilerin ders dışı çalışmaları için okul imkânlarından
yararlanması yoluna gidilebilir.
Öğrencilerin Kolay Kullanabilecekleri Bir Wiki Sitesi
Seçme
Yukarıda incelendiği gibi, wiki çalışmaları için kullanılabilecek birçok farklı web sitesi bulunmaktadır. Öğretmenin wiki
çalışması için öğrencilerinin seviyesine göre ve kolay kullanılabilir
bir wiki sitesini seçmesi gerekir (Zorko, 2009).
Öğrencilerin Wiki Sitesi Tasarımı ve Kullanımı Hakkında Bilgilendirilmeleri
BİT tabanlı öğrenci çalışmalarının başarılı bir biçimde yürütülebilmesi için öğrencilere yaşlarına ve öğrenme özelliklerine
uygun bir biçimde, çalışma için gerekli temel BİT bilgi ve becerilerinin kazandırılması çok önemlidir (Odabaşı vd., 2005). Wiki çalışmanın başlangıcında öğrencilere wiki sitesinin nasıl kullanılacağı ve nasıl içerik üretileceği konusundaki temel bilgiler verilmelidir.
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Öğrencileri öncelikle wiki çalışmasının ne olduğu, öğrenme
açısından faydaları ve tarih dersinde wiki çalışmalarının yeri konusunda bilgilendirmek gerekir. Öğrencilerin böylelikle wiki çalışmasına gönüllü ve ilgili bir biçimde katılmaları sağlanabilir (West
ve West, 2009). Wiki sayfasının nasıl tasarlanacağı konusundaki
teknik bilgilerin verilmesinde uygulamalı örnek bir çalışmanın
yapılması oldukça faydalı olabilir. Çalışmanın başlangıcında, okulun bilgisayar laboratuarında gerçekleştirilebilecek kısa bir örnek
uygulama üzerinden öğretmen wiki çalışmasının ana hatlarını öğrencilere uygulamalı olarak göstermelidir (Ducate, Anderson ve
Moreno, 2011).
Görev Paylaşımının İyi Yapılması ve Kuralların Belirlenmesi
Öğrencilerin ortak çalışmalar yaptığı öğretim etkinliklerinde
katılımcılar arasında görev paylaşımının iyi bir biçimde yapılması,
her öğrencinin gerçekleştireceği görevin belirlenerek açıklanması,
çalışma kurallarının açıkça belirlenmesi çok önemlidir. Wiki çalışmalarında da katılımcılar arasındaki uyum ve işbirliğinin sağlanması ve çalışmanın verimli bir biçimde sürdürülebilmesi için
yapılması gerekenlerin başında görevlerin ve kuralların açık bir
biçimde belirlenmesi ve öğrencilere iyi bir biçimde açıklanması
gelmektedir (West ve West, 2009).
İşbirlikli Ortamının Sağlanması
Wiki çalışmalarında verimli bir öğrenme ortamının oluşturulabilmesi için, öğrencilerin üretilen içerikleri birlikte değerlendirdikleri, düzelttikleri ve geliştirdikleri bir çalışma sürecinin sağlaması gerekmektedir. Öğrencilerin yeterli düzeyde ortak çalışma
yapmadan, sadece ürettikleri içerikleri bir araya getirerek bir wiki
sayfası tasarlamaları gerçek bir işbirlikli süreç için yeterli değildir
(Ducate, Anderson ve Moreno, 2011).
Birçok wiki çalışmasında işbirlikli çalışma ortamı tam olarak
sağlanamamaktadır. Gerçekleştirilen wiki sayfaları ortak üretme ve
geliştirme ürünü olmaktan çok, farklı öğrenciler tarafından üretilen
içeriklerin bir araya getirilmesi şeklinde olmaktadır. Bu durumda
çalışmada wiki teknolojisi kullanılsa da, wiki yaklaşımı ve felsefesi
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gerçek anlamda uygulanmamış demektir. Bu açıdan, öğretmenin
wiki çalışmasının gerektirdiği teknik yönler kadar, hatta onlardan
daha fazla işbirlikli çalışma ortamının düzenlenmesiyle ilgili hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
Araştırma Sürecinin İyi Planlanması
Wiki çalışması web tabanlı tasarım ve içerik üretiminin yanı
sıra, tarih araştırmasını da içermektedir. Verimli ve başarılı bir
wiki çalışması için araştırma sürecinin iyi bir biçimde planlanması
ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrenciler için nitelikli bir
araştırma sürecinin oluşturulmadığı wiki çalışmasında, BİT boyutu
başarılı bir biçimde gerçekleştirilse de beklenen sonuçlar elde edilemez.
Bu açıdan özellikle, yukarıda incelenen kopyala-yapıştır sorununun, yani öğrencilerin gerçek bir araştırma ve öğrenme süreci
yaşamadan, İnternet’te buldukları bilgileri kopyalayarak projelerini
gerçekleştirmelerinin engellenmesine dikkat edilmelidir. Wiki çalışmaları büyük çoğunlukla bilgi içeriği oluşturmaya yönelik etkinlikler içerdiği için, kopyala-yapıştır sorununun sıklıkla ortaya çıkması beklenebilir. Bu sorunun engellenebilmesi için tarih öğretmeninin öğrencilerin araştırma ve bilgi üretme süreçlerini yakından
takip etmesi ve üretilen içeriği kontrol etmesi gerekir.
Kaynak Gösterme ve Telif Haklarına Saygı
Araştırma süreciyle ilgili bir diğer önemli sorun öğrencilerin
başkalarına ait bilgi ve fikirleri kaynak göstermeden, kendi ürünleri
gibi wiki sitesinde sergilemeleridir. Bu sorun kopyala-yapıştır sorunuyla bağlantılı olsa da, aynı şey değildir. Öğrenciler kaynak
göstererek de kopyala-yapıştır yapabilirler. Veya farklı kaynakları
sentezleyerek yaptıkları ödevlerde de, kaynak göstermeme yoluna
gidebilirler.
Öğrencilerin bilgileri kaynak göstermeden kullanması akademik çalışmalarda olduğu kadar önemli bir etik sorun teşkil etmez. Ancak öğrencilere bu konuda bilinç ve sorumluluk kazandırılması gerekmektedir. Ayrıca wiki ve diğer web tabanlı çalışmalarda bu durum klasik öğrenci çalışmalarına göre daha büyük bir
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sorun teşkil etmektedir. Wiki çalışmalarında öğrencilerin ürettiği
içerik İnternet vasıtasıyla bütün kamuoyuna açıktır. Dolayısıyla
kaynak göstermeye ve yazar emeğine saygıya daha fazla dikkat
edilmesi gerekmektedir.
Bu konunun bir diğer yönü malî ve hukukî açıdan telif haklarıyla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlardır. Kaynak gösterilerek de
olsa, telif koruması altında olan metinsel veya görsel ürünler belirli
şartlar dâhilinde ve sınırlı bir biçimde kullanılabilir. Öğretmenin,
öğrencileri bu konuda bilgilendirmesi ve bilinçlendirmesi gerekmektedir.
Wiki Sitesi Kullanıcıları Arasındaki Uyuşmazlıkların
Çözümü ve Vandalizmin Engellenmesi
Wiki siteleri ortak çalışma ve üretim odaklı bir yapıya sahip
oldukları için, kullanıcılar arasında işbirliği, paylaşma ve yardımlaşmanın yanında, anlaşmazlıklar ve çatışmalar da yaşanmaktadır.
Özellikle Wikipedia gibi milyonlarca kullanıcının kullandığı wiki
sitelerinde içerik üretmede fikir ayrılıkları, uyuşmazlıklar ve çatışmalar sıklıkla görülmektedir. Bu tür sorunların önlenebilmesi için
kullanıcılar arasında hazırlanan içerikle ilgili iletişim ve tartışma
platformları, uyuşmazlık ve çatışmalarda hakem rolü oynayabilecek moderatörlerin kullanılması gibi farklı yollar kullanılmaktadır
(Kittur ve Kraut, 2010).
Wikipedia üzerinde yapılan öğrenci çalışmalarında en fazla
karşılaşılan sorunlardan birisi öğrencilerin ürettikleri içeriklerin
bazen gereksiz ve haksız bir biçimde diğer kullanıcılar tarafından
silinmesidir. Bu durum çalışmaya katılan öğrencilerde önemli düzeyde motivasyon kaybına sebep olmaktadır (Öztürk, yayında).
Wikipedia’da yapılan öğrenci çalışmalarında öğrenciler bu tür
durumlara karşı uyarılması ve bunların mümkün mertebe az yaşanması için diğer kullanıcılarla iletişim ve tartışma platformlarını
kullanmalarının sağlanması gerekmektedir.
Wiki sitelerinde kullanıcılarla ilgili karşılaşılan bir diğer sorun vandalizm, yani üretilen içeriğin kötü niyetle, bilinçli ve kasıtlı
bir biçimde imha edilmesidir. Genel kullanıma açık wiki sitelerinin
büyük çoğunluğunda, bu tür kötü niyetle davranışların sonuçlarını
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engellemek için eski sayfaların diğer kullanıcılar tarafından kolay
bir biçimde geri getirilmesi uygulaması vardır (Mindel ve Verma,
2006). Öğretim etkinlikleri için özel olarak oluşturulan wiki sitelerinde, kullanıcı sayısı genellikle sınırlı sayıda olduğu için
vandalizm gibi sorunlar daha az düzeyde yaşanmaktadır ve bu tür
sorunları engellemek daha kolaydır (Workman, 2008).
Öğrencilere Ürettikleri İçerikler Hakkında Dönüt Verme
Wiki çalışmasında öğrenciler tarafından üretilen içeriğin öğretmen tarafından yakından takip edilmesi ve mümkün olabilecek
en sık sürelerde öğrencilere ürettikleri içerikle ilgili dönütler verilmesi oldukça önemlidir (Zorko, 2009). Wiki çalışması sadece öğrenciler arasında değil, öğretmenle öğrenciler arasında bir iletişim
ve ortak çalışma sürecidir. Öğretmenin öğrencilerine düzenli dönütler vermesi hem wiki içeriğinin iyileştirilmesi, hem de öğrencilerin yönlendirilmesi açısından gereklidir.
Değerlendirme
Tüm öğrenci çalışmalarında olduğu gibi, değerlendirme wiki
çalışmalarının mutlaka olması gereken bir unsurudur. Çalışmaların
başında wiki çalışmasının öğrencilerin başarı notunu nasıl etkileyeceği ve değerlendirme ölçütleri açık bir biçimde belirlenmeli ve
açıklanmalıdır. Çalışmalar sonunda ortaya çıkan ürünün yanı sıra,
çalışma boyunca öğrencilerin gösterdikleri performans değerlendirmeye katılmalıdır. Öğretmenin yapacağı değerlendirmenin yanı
sıra, öz-değerlendirme, akran değerlendirmesi ve grup değerlendirmesi gibi yöntemler kullanılabilir (West ve West, 2009).
UYGULAMA:
WİKİSPACES’DE TARİH KONULU BİR WİKİ SAYFASI
OLUŞTURMA
Burada www.wikispaces.com sitesinde tarih öğretiminde
kullanılacak bir wiki sayfasının kurulması ve içeriğinin oluşturulması uygulamalı bir biçimde gösterilmiştir. Bu amaçla bir wiki
sayfası (http://wikitarih.wikispaces.com) oluşturulmuştur. Elbette
burada wiki sayfasındaki tüm uygulamaların gösterilmesi mümkün
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değildir. Bu konuda hiç bilgi ve deneyim sahibi olmayan öğretmenler ve eğitimciler için, tarih öğretiminde kullanılacak bir wiki
sayfası hazırlamak için gerekli temel özellikler ve uygulamalar
incelenmiştir.
www.wikispaces.com wiki sayfaları için alan hizmeti veren
en önemli sitelerden birisidir. Bu site eğitim-öğretim amaçlı wiki
sayfaları için özel imkân ve kolaylıklar sağlamaktadır. Bu yüzden
eğitim-öğretim amaçlı wiki uygulamaları için en çok tercih edilen
sitedir. www.wikispaces.com sadece İngilizce hizmet vermektedir.
Maalesef hâlihazırda Türkçe hizmet veren alan sağlayıcı wikisitesi
bulunmamaktadır.
Wiki Çalışmasının Planlanması
Öğretmenin öncelikle wiki çalışmasının amacını, kapsamını,
konusunu, katılımcılarını, çalışmaya ayrılacak zamanı ve çalışmanın diğer öğretim etkinlikleriyle olan bağlantısını planlaması gerekir. Çalışmanın genel çerçevesinin belirlenmesinden sonra, bu
çerçeveye uygun bir wiki tasarımı yapmaya geçilebilir.
Wiki çalışmalarının uzun dönemli çalışmalar olarak planlanması gerekir. Wiki yaklaşımının özü ortak çalışma ve işbirliği
ile süreç içerisinde gelişen, değişen ve mükemmelleşen bilgi içerikleri ve ürünler oluşturmaktır. Dolayısıyla bir wiki çalışması
belirli bir noktada sona ermeyen, sürekli yürüyen bir süreçtir. Öğrenci çalışmalarında bu sürekliliği uzun süre devam ettirmek kolay
olmasa da, mümkün mertebe uzun dönemli olarak planlanması
gerekir. Ayrıca wiki tasarımı için gerekli bilgi ve becerilerin öğrenciler tarafından kazanılması, gerekli araştırmaların yapılması,
kaynakların toplanması, içeriğin oluşturulması ve wiki sayfasının
tasarımı oldukça zaman alan ve uzun bir süreye yayılmaları gereken çalışmaları gerektirmektedir. Bu açıdan öğrencilerle yapılacak
wiki projelerini bir öğretim yılı boyunca devam eden çalışmalar
olarak planlamak ve mümkünse daha sonraki yıllarda devam ettirmek uygun olacaktır.
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Sayfanın Kurulması
www.wikispaces.com’da wiki sayfası oluşturabilmek için
öncelikle bir hesap oluşturmak gerekir. Daha sonra bu hesaba bağlı
olarak birden çok wiki sayfası oluşturabilir. Şekil 7’de görülen
alanlarda istenen bilgilerin girilip, onaylanmasıyla hesap açılmış
olur. Wiki sayfası bu aşamada veya daha sonra oluşturulabilir.
Eğer wiki sayfası bu aşamada oluşturulursa, kullanıcı sınırlamalarının da yapılması gerekmektedir. Oluşturulan wiki sayfasının hem içeriği okuma, hem de değiştirebilme için tüm web kullanıcılarına açık olması isteniyorsa Public modu, içeriği okuma için
tüm kullanıcılara, değiştirebilme için izin verilen kullanıcılara açık
olması için Protected modu, hem okumanın, hem de değiştirebilmenin sadece izin verilen kullanıcılara açık olması için ise Private
modu seçilmelidir. Öğretim amaçlı wiki sayfalarında genellikle
Protected veya Private modları seçilmektedir. Bunun nedeni
vandalizm gibi olumsuz durumların engellenmesi ve daha kontrollü bir öğrenme ortamının oluşturulmasıdır. Wiki sayfasının kullanıcı sınırlamaları istenilirse oluşturulduktan sonra değiştirilebilir.

Şekil 7: www.wikispaces.com’da Öğretmen Hesabı Oluşturma (Web 148)

Öğrenciler için Wiki Üyeliğinin Oluşturulması
Oluşturulan wiki sayfasında öğrencilerin çalışabilmesi için
öncelikle öğrencilerin wiki sayfasına üye yapılmaları gerekir. Tüm
82

İnternet kullanıcılarının değiştirebileceği şekilde düzenlenen wiki
sayfalarında bu gereklilik yoktur.
Members → Invite People bağlantılarına tıklayarak öğrencilerin e-posta adreslerine davet mektubu gönderilir. Davet edilen
öğrenciler e-posta adreslerine gelen linki kullanarak kendi
Wikispaces hesaplarını oluşturlar ve wiki sayfasına üye olurlar.
Wiki Sayfasının Genel Çerçevesinin Tasarlanması
Wikispaces.com wiki sayfasının genel tasarımı için farklı
tema ve renk seçenekleri sunmaktadır. Menage Wiki → Look and
Feel → Themes and Colors bağlantılarını kullanarak oluşturulan
sayfanın tasarımı yapılabilir.
Ayrıca seçilen herhangi bir görsel, wiki sayfasının logosu
olarak sayfaya yerleştirilebilir. Bunun için Menage Wiki → Look
and Feel bağlantısına tıklayarak, Logo bölümündeki dosya yükleme bağlantısı kullanılmalıdır. Bu şekilde bilgisayarda bulunan GİF,
JPEG ve GPN formatındaki görseller logo olarak kullanabilir. Seçilen görselin büyüklüğüne ve şekline göre logo sayfaya yerleşecektir. Kare veya kareye yakın şekillerdeki görseller wiki sayfasının sol üst köşesine yerleşecektir. Eğer sayfanın üstünü boydan
boya kaplayacak bir logo isteniyorsa, boyu uzun ve yüksekliği
düşük bir görselin seçilmesi gerekir. Seçilen temaya göre değişmekle birlikte, yaklaşık olarak 1000X200 piksel büyüklüğündeki
bir görsel bu şekildeki bir logo için uygun olabilir. Logonun wiki
sayfasına tam olarak oturması için deneme-yanılma yolu ile görselin boyutunun ayarlanması gerekir (Şekil 6 ve Şekil 9).
Logo için herhangi bir hazır görsel yeniden boyutlandırılarak
kullanılabilir. Ancak daha uygun olanı wiki sayfası için özel bir
logonun tasarlanmasıdır. Özellikle wiki sayfasının üstüne tam olarak yerleşecek, yüksekliği düşük ve boyu uzun bir görsel kullanılacaksa, özel tasarım bir zorunluluk halini alabilir. Çünkü bu boyutta
(yaklaşık 1000 x 200 piksel) uygun bir görsel bulmak oldukça zordur. Ayrıca logonun sayfaya yerleşmesiyle, başlangıçta otomatik
olarak çıkan wiki sayfası ismi kaybolur. Sayfada ismin görülebilmesi için, logo için seçilen resmi ve ismi içeren bir görsel dosyanın
tasarlanması gerekir.
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Logo tasarımı resim işleme programlarıyla yapılabilir. Açık
kaynaklı bir program olan ve İnternet’ten ücretsiz bir biçimde indirilebilen GİMP programı bu amaçla kullanılabilir. Sade bir logo
tasarlamak orta düzeyde BİT becerilerine sahip öğretmen ve öğrencilerin zorlanmadan gerçekleştirebilecekleri bir uygulamadır.
Logo tasarımı wiki sayfasının oluşturulmasının başlangıcında yapılmak zorunda değildir. Wiki sayfasının geliştirilme süreci içerisinde yapılabilir veya hiç yapılmayabilir. Bu durumda wiki sayfasının üst kısmında www.wikispaces.com’un logosu ve wiki sayfasının ismi görünecektir.
Logo tasarımı öğrenciler için bir öğrenme etkinliği olarak da
kullanılabilir. Örneğin wiki çalışmasına katılan öğrenciler arasında
bir logo yarışması düzenlenebilir. Özellikle BİT bilgi ve becerileri
daha gelişmiş olan ortaöğretim öğrencileri ve Eğitim Fakültesinde
eğitim gören öğretmen adayları için bu tür bir çalışma verimli bir
öğretim etkinliği olabilir. Bu tür bir etkinlik öğrencilere wiki sayfasının amacı ve içeriği üzerinde düşünme, Web’de tarih görselleri
araştırma ve görsel tasarım becerilerini geliştirme imkânı sağlayacaktır.
Wiki Sayfasında Farklı Ekiplerin ve Projelerin Oluşturulması
Wiki sayfasında kullanıcı öğrencilerin tümünün katılacağı
çalışmaların yanı sıra, seçilen öğrencilerden oluşan ekiplerin çalışacağı ayrı proje çalışmaları da yürütülebilir. Bu iki seçenek arasında öğretmenin yapacağı seçim, katılımcı öğrenci sayısına ve
planlanan çalışmaya göre değişebilir. Kalabalık bir öğrenci grubunun katıldığı çalışmalarda öğrencileri ekiplere bölerek ayrı proje
çalışmaları yaptırmak daha uygun olabilir. Bu durumda öğrenci
gruplarının sadece kendi projeleri üzerinde çalışması sağlanacaktır.
Wiki sayfası kapsamlı bir konuda, örneğin 20. yüzyıl dünya tarihi
konusunda bir çalışmayı öngörüyorsa, bu durumda tüm öğrencileri
aynı proje üzerinde çalıştırmak daha uygun olacaktır. Öğretmen bu
durumda da öğrencilerine grup çalışması yaptırabilir. Ancak bu
durumda grup çalışmasını wiki sayfasının teknik imkânlarıyla değil, kendisinin düzenlemesi gerekir.
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Wiki sayfasında ayrı çalışma projeleri oluşturmak için
Projects → Create Project → Create bağlantılarına tıklanmalıdır.
Projede çalışacak ekip sayısı bu aşamada belirlenebilir. Projeye
katılacak kullanıcılarla ilgili sınırlamalarda dört seçenekten birisi
seçilebilir:
 Tüm wiki üyeleri proje içeriğini görebilir ve değiştirebilir.
 Tüm wiki üyeleri proje içeriğini görebilir, sadece proje
grubu üyeleri değiştirebilir.
 Sadece proje grubu üyeleri içeriği görebilir ve değiştirebilir.
 Proje içeriğini sadece wiki sayfası yöneticisi değiştirebilir.
Proje oluşturulduktan sonra, proje ekiplerinde yer alacak
wiki üyeleri belirlenir. Bunun için proje oluşturma sayfasında,
sayfanın altında bulunan üyelerin isimlerini fare yardımı ile istenilen grubun içine (Team 1, Team 2, …) taşımak gerekir. Öğrencileri
gruplara böldükten sonra, her grup kendi sayfasında çalışmasını
sürdürebilir. İstenirse, bir proje içerisinde gruplar oluşturmak yerine, her öğrenci grubu için ayrı bir proje oluşturulabilir.
Wikispaces.com’da wiki çalışması yapmak için proje ve
gruplar oluşturma bir zorunluluk değil, sadece grup çalışmaları için
oluşturulmuş bir imkândır. Ayrı proje ve gruplar oluşturulmadan
tüm öğrencilerin wiki sayfasında ortak çalışmaları da mümkündür.
İçerik Oluşturma: Bazı Temel Uygulamalar
Wikispaces.com’da içerik oluşturma diğer yaygın yazma
araçlarına benzeyen, basit ve kullanımı oldukça kolay bir yazma
aracıyla gerçekleştirilir. Diğer birçok wiki sitesinde olduğu gibi, bu
site programlama dili olarak WYSIWYG (What You See Is What
You Get) tekniğini kullanmaktadır. Klasik programlama dillerinden
farklı olarak, bu teknikte içerik oluşturmak için özel semboller ve
formüller kullanılmaz. Sadece sayfanın nihai şeklinde görülecek
içerik yazılır. Bu teknikle çalışan programlama araçlarıyla içerik
üretmek Microsoft Word ve benzeri programlarla içerik üretmeye
oldukça benzemektedir.
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İçerik oluşturmak veya değiştirmek için öncelikle Edit bağlantısına tıklamak gerekir. Böylece içerik oluşturmak için kullanılan araç çubuğu çıkacaktır (Şekil 8). Araç çubuğunun altındaki
boşluğa metinlerin, görsellerin ve diğer materyallerin eklenmesinden sonra Save bağlantısıyla oluşturulan içerik kaydedilir.

Şekil 8: www.wikispaces.com’da İçerik Oluşturma Araçları (Web
49).

Metin yazma
Metinler, Microsoft Word gibi programları kullanır gibi, içerik için bırakılan alana yazılır ve düzenlenir. Araç çubuğunun üzerindeki T bağlantısına tıklayarak çıkan bölümden yazı stili, büyüklüğü, rengi, font rengi gibi özellikler ayarlanabilir. Başlıkları düzenleme, koyu yazma, italik yazma, altını çizme, numaralandırma,
hizalama gibi uygulamalar araç çubuğu üzerindeki düğmelerle
gerçekleştirilir.
Görsel Ekleme
Wiki sayfasına görsel dosya eklemek için faklı yollar kullanılabilir. İnternet’teki herhangi bir görsel doğrudan wiki sayfasına
eklenebilir. Bunun gerçekleştirmek için Edit →File → External
Image bağlantılarına tıklanarak, çıkan boşluğa ilgili görselin web
adresi kopyalanır ve Load bağlantısı tıklanır.
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Görsel eklemenin bir diğer yolu, bilgisayardan wiki sayfasına dosya yüklemedir. Bunu gerçekleştirmek için, Edit → File →
Insert Files → Upload Files bağlantıları tıklanır ve ilgili görsel
seçilerek indirilir. Bilgisayardan wiki sayfasına dosya indirmenin
bir diğer yolu için, Pages and Files → Upload Files → Add Files
bağlantıları kullanılabilir. Wikispaces sitesine yüklediğiniz herhangi bir görseli sayfanın istenilen bir yerine eklemek için, Edit →
File bağlantıları tıklanır ve istenilen görsel seçilerek tıklanır.
Wikispaces sayfasına görsel eklemenin bir diğer yolu başka
bir siteye bağlantı yapmaktır. Örneğin GoogleMaps sitesinden
(http://maps.google.com) görüntüler wiki sayfasına eklenebilir. Bu
imkân GoogleMaps görüntülerini kullanarak tarihî yerler ve eserler
(Antik şehir kalıntıları, savaş alanları, kale, cami külliyesi gibi
büyük tarihî yapılar, vs.) üzerinde çalışma yapmak için uygun ve
verimli çalışma ve öğrenme ortamları yaratmaktadır (Şekil 9).

Şekil 9: www.wikispaces.com’da GoogleMaps Uygulamasına Bir
Örnek (Web 50).
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GoogleMaps sitesinden görüntü eklemek için, Edit →
Widget → Map → GoogleMaps bağlantılarına tıklanır.
GoogleMaps sitesinde istenilen görüntü ayarlandıktan sonra, görüntünün sol tarafındaki bağlantı ikonuna tıklanır. Daha sonra,
“Web sitesine gömmek için HTML'yi yapıştırın” yazısının altındaki
kodlar kopyalanarak, Wikispaces sayfasında GoogleMaps bağlantısının altındaki boşluğa yapıştırılır ve Save bağlantısına tıklanır.
Wikispaces sayfasına görsel doküman eklendikten sonra,
görsele tıklayınca altında beliren araç çubuğu vasıtasıyla düzenlenir. Görsele açıklama ve bağlantı eklenebilir, boyutları değiştirilebilir.
Video ekleme
Resim dosyaları gibi, video dosyaları da aynı yolla bilgisayardan Wikispaces sayfasına eklenebilir. Ancak dosya yüklemelerinde 20 Mb sınırı olduğu ve video dosyalarının bu sınırı genellikle
geçtiği için, bu yol video eklemek için pek kullanışlı değildir.
Video yüklemenin bir diğer yolu YouTube, Yahoo Video
gibi video sitelerine bağlantı yapmaktır. Bu şekilde dosya büyüklüğü sorunu aşılmış olur. Bunun için Edit →Widget →Video bağlantıları tıklanır ve hangi siteden video ekleneceği seçilir
(YouTube, Yahoo Video, TeacherTube, BlipTv, Other Video). Sitelerden video yükleme kendi aralarında bazı farklılıklar göstermektedir. Wikispaces.com sitesinde video sitelerinden videoların nasıl
ekleneceği gösterilmektedir.
YouTube sitesinden video eklemek için, YouTube.com bağlantısı tıklanarak siteye erişilir. YouTube sitesinden eklenmek istenen video seçildikten sonra, video’nun altındaki Share → Emded
bağlantılarına tıklanır ve kutucuk içerisinde çıkan kodlar kopyalanarak, Wikispaces.com sitesinde YouTube bağlantısı yapma bölümündeki boş kutucuğa yapıştırılır ve Save bağlantısına tıklanır.
Videonun ekran büyüklüğü için istenilen boyutlara göre farklı kodlar seçmek gerekir. YouTube sitesinde, kodların yazılı olduğu kutucuğun altında dört farklı boyut seçeneği verilmiştir. Bunların
dışında Custom seçeneği ile istenilen özel boyutlarda video ekran
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büyüklüğü oluşturulabilir. Boyutlar seçildikten sonra, bu boyutun
kodu kopyalanarak yapıştırılmalıdır.
Herhangi bir sitede yer almayan veya öğretmen ve öğrencilerin kendi çektikleri videoları Wikispaces sayfasına eklemek için,
önce video YouTube veya diğer video sitelerinden birisine yüklenip, oradan wiki sayfasına eklenebilir. Eklenen videoya tıklandığında, ilgili video sitesinde değil, wiki sayfasında görüntülenir ve
izlenebilir (Şekil 10).

Şekil 10: www.wikispaces.com’da YouTube Uygulamasına Bir Örnek
(Web 49).

Link Ekleme
Wikispaces sitesindeki wiki sayfasında başka bir wiki sayfasına veya wiki sayfasından bulunan bir dosyaya, İnternet’te bulunan bir sayfaya veya e-posta adresine bağlantı sağlamak için link
adresi oluşturulabilir. Bir wiki projesinin sayfaları arasında verilen
linkler kullanıcılar açısından kolaylık sağlar. Web sitelerine verilen
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linkler bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler için yardımcı
olacağı gibi, bilgi kaynağını göstermek için de kullanılabilir.
Link eklemek için, Edit → Link bağlantıları tıklanır ve yapılmak istenen link türü (Page or File; Web Address; Email
Address) seçilir. Linkte görünecek açıklama metni ve link yapılacak sayfa, web sitesi veya e-posta adresi girilerek, Add Link bağlantısı tıklanır.
Diğer Uygulamalar
Wikispaces sitesi wiki sayfasının içeriğini düzenlemek için,
tablo yapma, içindekiler tablosu yapma, dipnot verme, sayfaya
tartışma bölümü ekleme gibi başka birçok uygulama içermektedir.
Ayrıca farklı web sitelerinin ürün ve uygulamalarını wiki sayfasına
ekleme imkânı bulunmaktadır. Bu uygulamaların büyük bir çoğunluğu için, Edit →Widget bağlantıları tıklanmalı ve istenilen uygulama seçilmelidir.
Kullanıcılar arasındaki iletişim
Wikispaces.com sitesi wiki kullanıcılarının birbirleriyle iletişim kurabilecekleri ve tartışabilecekleri bir araç içermektedir.
Ana sayfada Edit bağlantısının yanındaki, konuşma ikonuna tıklandığında iletişim forumu açılır. Foruma gönderilen mesajlar bütün kullanıcılar tarafından görülür. İletişim forumu öğrencilerin
ortak çalışmalarının verimli bir biçimde yürütülmesi ve öğrenciler
arasındaki fikir alış-verişi açısından oldukça faydalıdır.
Değişikliklerin Takibi
Wiki çalışmalarında sayfalarda yapılan değişikliklerin takibi
özel bir önem taşımaktadır. İçerik farklı kullanıcıların katkılarıyla,
ortak bir biçimde oluşturulduğu için kimler tarafından, hangi değişikliklerinin yapıldığının takibi önemlidir. Wikispaces sitesi de
değişikliklerin takibi için özel bir uygulama içermektedir. Ana
sayfada bulunan Recent Changes bağlantısı tıklanarak, yapılan
değişiklikler görülebilir.
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Wiki sayfasının yönetimi
Wiki sayfasının yönetimi için Wikispaces.com oldukça zengin araç listesi sunmaktadır. Sayfanın yönetimiyle ilgili araçların
büyük çoğunluğu Menage Wiki bağlantısının tıklanmasıyla görünür. Yönetim araçları wiki sayfasının oldukça esnek bir biçimde
yönetilebilmesine imkân tanımaktadır. Kullanıcı ismi, wiki ismi ve
adresi de dâhil olmak üzere ayarların çok büyük bir çoğunluğunu
wiki sayfası kurulduktan sonra değiştirebilme imkânı bulunmaktadır. Wiki istatistiklerinin takibi, şablon (template) ve etiket (tag)
kullanımı, wiki dışından bir blog sayfanın içeriğinin wikiye aktarılması, wiki içeriğinin wiki dışında bir alana yedeklenebilmesi
gibi farklı imkânlar sunulmaktadır.

TARİH ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMI
Blog Nedir?
Blog bireysel kullanıma yönelik olarak İnternet’te oluşturulan bir içerik ve yayın aracıdır. Diğer web sayfalarına göre genellikle daha az içeriğe sahiptir. Bloglar her konunun ele alınabildiği
bireysel web sayfası olarak kullanıldığı gibi, sadece belirli bir konuyla ilgili içeriklerin üretildiği bloglar da vardır (Downing, 2009).
Diğer birçok Web 2.0 aracı gibi, bloglar ilk olarak
1990’ların ortalarında kullanılmaya başlanmıştır. Kısa sürede,
bloglar İnternet’in en yaygın olarak kullanılan bireysel haber, bilgi
ve yorum içeriği oluşturma araçlarından birisi haline gelmiştir.
Diğer Web 2.0 araçlarının çoğu gibi, blog içerik üretmek için ileri
düzeyde BİT bilgi ve becerisi gerektirmeyen, orta düzeyde bir internet kullanıcının kolayca gerçekleştirebileceği bir web uygulamasıdır (Wilson vd., 2011).
Blogların temel özelliklerinde birisi bireysel kullanıma özgü
olmalarıdır. Blog içeriğinin oluşturulmasında, diğer kullanıcılar
tarafından eklenen yorumların düzenlenmesinde, eğer isteniyorsa
okuyucu sınırlamalarının belirlenmesi konusunda yetki ve sorumluluk bloğu düzenleyen kişiye aittir (Sim ve Hew, 2010). Bireysellik, bloglarda genellikle içeriğe ve kullanılan üsluba da yansır.
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Genellikle resmî olmayan, kişisel bir dil ve üslup kullanılır.
Blogların amaçları ve konu içerikleri çok çeşitli olsa da, içeriğin
seçilmesinde ve oluşturulmasında kişisel söylem ön plandadır (Vural ve Öksüz, 2008). Bloglar her zaman bireysel olarak kullanılmayabilir. Bazen belirli bir üye grubu tarafından düzenlenen ve tüm
üyelerin içerik ekleyebildikleri bloglar da vardır.
Bloglarda yorum ve tartışma sayfaları oldukça önemli bir
unsurdur. Genellikle, bloğa eklenen yazıların altında, okuyucular
tarafından eklenen yorumlar yer alır. Blog bireysel bir web aracı
olsa da, yorumlarla diğer web kullanıcıları da bloğun içeriğinin
oluşmasına önemli bir katkı sağlarlar (Vural ve Öksüz, 2008).
Blogların çok büyük bir kısmı www.blogger.com,
www.blogcu.com, www.blog.com gibi blog için alan ve alt yapı
sağlayan web sitelerinde yer almaktadır. Bu siteler bireysel blog
kullanımı için belirli şartlar dâhilinde ücretsiz hizmet vermektedirler. Dolayısıyla bir blog sayfası oluşturma İnternet bağlantısı olan
bir kullanıcı için ek maliyet gerektirmemektedir.

ÖĞRETİMDE BLOG KULLANIMI:
GENEL ÖZELLİKLER VE İŞLEVLER
Blog eğitim-öğretim alanında en çok kullanılan Web 2.0
araçlarından birisidir. Bu durum www.edublog.com gibi sadece
eğitim alanında faaliyet gösteren blog alanı ve alt yapısı sağlayan
ticarî web sitelerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bloglar öğretmenlerin eğitim-öğretim ve öğretmenlik
mesleğiyle ilgili bilgi, kaynak ve yorumlarını paylaştıkları en
önemli web araçlarından birisi haline gelmiştir. Öğretmenler
bloglarda öğretim alanıyla ilgili bilgi ve kaynaklar, eğitim yöntemleriyle ilgili bilgi, deneyim ve öğretim materyallerinin yanı sıra,
eğitim politikaları ve okuldaki diğer konu ve sorunlarla ilgili düşünce ve deneyimleri paylaşmaktadırlar. Öğretmen bloglarında
eğitim-öğretim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili konuların yanında,
eğitim dışı diğer konularda da bilgi, paylaşım ve yorumlar bulunmaktadır (Hou ve Chang, Sung, 2010).
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Bloglar öğretmenler için uygun bir meslekî iletişim ve paylaşım aracı olduğu gibi, aynı zaman etkin ve verimli bir öğretim
aracı olarak da kullanılmaktadır. Blog kullanımı eğitim-öğretimin
geliştirilmesine ve iyileştirilmesine birçok açıdan katkı sağlamaktadır. Blog kullanılarak yapılan web tabanlı öğretim etkinliklerinin
sağladığı avantajlar aşağıda incelenmiştir.
Popüler Bir Web Aracı Olması
Blog yazmanın İnternet kullanıcıları arasında oldukça yaygın bir uygulama olması öğretim uygulamalarında kullanılmasını
kolaylaştıran bir unsurdur. Blog lise ve üniversite çağındaki gençlerin ilgi gösterdiği bir web yayın aracıdır. Yapılan bir araştırma
blog kullanıcılarının önemli bir kısmının 20 yaşın altında olduğunu
göstermiştir. Gençlerin blog kullanma konusundaki eğilimi bu
aracın eğitim-öğretim uygulamaları için önemini arttırmaktadır
(Huffaker, 2004).
Kullanım ve İçerik Üretme kolaylığı
Blog yazmanın ileri düzeyde BİT bilgi ve becerisi gerektirmemesi blogların eğitim amaçlı olarak öğretmen ve öğrenciler
tarafından kullanılması için büyük bir avantaj sağlamaktadır (Frye,
Trathen ve Koppenhaver, 2010; Wilson vd., 2011). Blog yazmanın
kolay olması öğretmenlerin öğretim etkinliklerinde blog çalışmalarını tercih etmelerinde önemli bir etkendir (Lai ve Chan, 2011).
Hem Bireysel, Hem de İşbirlikli Öğrenme Ortamlarının
Oluşması
Bloğun ayırıcı özelliklerinden birisi bireysel bir üretim ve
yayın platformu olmasıdır. Blog çalışmalarında her öğrenci kendi
bireysel çalışmalarını, fikirlerini, yorumlarını ve ürünlerini sergiler.
Bu açıdan blog web tabanlı bireysel çalışma ve öğrenme için çok
uygun bir araçtır. Diğer yandan blog sayfalarında yer alan yorum
ve tartışma bölümleri sayesinde, öğrenciler diğer öğrencilerin
bloglarında sergilenen içerikler hakkında yorum yapabilirler. Böylelikle öğrenciler arasında bloglar üzerinden karşılıklı ve dinamik
bir tartışma, paylaşma ve öğrenme süreci yaşanmaktadır. (Halic
vd., 2010; Huffaker, 2004).
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Blog çalışmasının yarattığı öğrenme ortamında sadece blog
kullanıcısı öğrenciler değil, öğretmen de önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmenler öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiği blog çalışmaları kapsamında, öğrenci bloglarını değerlendirerek ve yorumlarını paylaşarak, öğrenme ve üretme sürecini yönlendirebilir
(Robertson, 2011). Ayrıca öğretmen blogları ile öğrenci bloglarının
birlikte yer aldığı bir blog grubundan oluşan web tabanlı öğrenme
ortamları da yaratılabilir. Bu tür bir öğrenme ortamı öğrenciler için
olduğu kadar, öğretmenler için de öğrenme ve meslekî gelişim
imkânı sağlamaktadır (Kang vd., 2011).
Ürettiklerini Sergileme ve Motivasyon
Öğrencilerin bloglarında bireysel çalışmalarını ve fikirlerini
sergilemeleri blog çalışmalarını daha özenli bir biçimde gerçekleştirme açısından önemli bir motivasyon kaynağıdır. Yapılan araştırmalar öğrencilerin blog çalışmalarında ürettikleri ürünlerin geleneksel çalışma yöntemleriyle gerçekleştirdiklerinden daha nitelikli
olduğunu ve daha özenli ve dikkatli bir biçimde oluşturulduğunu
göstermektedir (Cobanoglu ve Berezina, 2011). Ayrıca ürettiklerini
diğer kullanıcılarla paylaşma ve bilgi paylaşarak diğer insanlara
yardım etme hususları öğretmenler için de, blog çalışması gerçekleştirme için önemli bir motivasyon kaynağıdır (Lai ve Chan,
2011).
Öğrencilerin Yazma Becerilerinin Gelişmesi
Blog çalışmalarının önemli düzeyde yazma faaliyeti içermesi bu çalışmaları öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi için
önemli bir araç haline getirmektedir. Blog yazmanın kişisel bir
çalışma olması ve diğer kullanıcılar tarafında okunması ve yorumlanması, öğrencilerin yazma konusunda daha özenli olmasını sağlamaktadır (Frye, Trathen ve Koppenhaver, 2010).
Öğretim Etkinliklerinin Yürütülmesinde Öğretmenler ve
Öğrenci Arasında İletişim Platformu Olması
Öğretmen blogları günlük ders aktivitelerinin planlanıp öğrencilere duyurulmasında, öğrenci çalışmalarıyla ilgili açıklama ve
kaynakların verilmesinde, öğretim konuları hakkında daha fazla
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bilgi edinmek isteyen öğrencilerin inceleyebilecekleri kaynak,
materyal ve web sitelerinin sergilenmesinde kullanılmaktadır
(Wilson vd., 2011). Bu açıdan bloglar öğrencilerin ihtiyaç duydukları zaman erişebilecekleri ve öğretmenin istediği zaman öğrencilerine duyurular yapabileceği bir iletişim ve paylaşım platformu imkânı sunmaktadır.
Öğretmen Eğitimde Yansıtıcı Öğrenme Ortamlarının
Oluşması
Öğretmen eğitiminde yansıtıcı öğrenme, öğretmen adaylarının yaptıkları öğretim uygulamaları, karşılaştıkları sorunlar, öğrencilerinden aldığı dönütler ve meslektaşları ve okul yöneticilerinden
aldığı dönütler üzerinde düşünerek dersler çıkarmaları, kendi uygulamalarını değerlendirmeleri, gözden geçirmeleri ve geliştirmelerini içeren etkin ve verimli bir öğrenme yöntemidir. Böyle bir öğrenme süreci öğretmenin sistemli bir öz-değerlendirme süreci yaşamasını gerektirmektedir. Öğretmen eğitiminde yansıtıcı öğrenme
etkinliklerinde öğretmen adaylarının özellikle düşüncelerini yazıya
dökmeleri verimli bir öğrenme süreci için oldukça önemlidir (Tok,
2008).
Öğretmen eğitimi ve gelişimde blog çalışmalarının sağladığı
önemli imkânlardan birisi, yansıtıcı öğrenme etkinlikleri için verimli ve uygun bir öğrenme ortamı oluşturmasıdır. Öğretmenler ve
öğretmen adayları bloglarında yaptıkları uygulamaları analiz ederek değerlendirmeleri, blog vasıtasıyla meslektaşlarıyla paylaşmaları ve onlardan gelen yorum ve eleştiriler verimli bir yansıtıcı
öğrenme süreci sağlamaktadır (Deng ve Yuen, 2011). Blog çalışmaları iki yönlü yansıtıcı düşünme etkinliği sağlamaktadır. Birincisi öğretmen adayının kendi uygulamalarını değerlendirmesi ve
yazıya dökmesidir. İkincisi ise, öğretmen adayının diğer adayların
kendi bloglarına yazdıklarını okuması, değerlendirmesi, çıkarımlar
yapması ve yorum yazmasıdır (Wopereisa, Sloepa ve Poortmanb,
2010). Yapılan araştırmalar öğretmen eğitiminde blog kullanılarak
yapılan yansıtıcı öğrenme etkinliklerinin klasik yöntemlerle yapılan etkinliklere göre daha etkin bir öğrenme ortamı yarattığını göstermektedir (Harland ve Wondra, 2011).
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TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖRNEK BLOG UYGULAMALARI
Bloglar tarih öğretiminde ve diğer alan öğretimi dallarında
farklı biçimlerde kullanılmaktadır. Tarih öğretimi alanında görülen
blog uygulamaları genel olarak dört başlık altında incelenebilir.
 Sınıf Blogları;
 Bireysel Öğretmen Blogları;
 Ortak Öğretmen Blogları;
 Uzmanlar/Araştırmacılar Tarafından Hazırlanan Bloglar.
Sınıf Blogları
Öğretmenin öğrencileriyle birlikte çalışmalar yürüttüğü
bloglar en yaygın olarak görülen eğitim amaçlı blog uygulamalarından birisidir. Bunlar genellikle sınıf bloğu (classroom blog)
olarak isimlendirilmektedir. Sınıf bloglarının ayırıcı özelliği öğretim etkinliklerinin yürütülmesi amacıyla ve öğrencilere yönelik
olarak oluşturulmasıdır. Sınıf bloğu bir öğretim aracıdır (Frye,
Trathen ve Koppenhaver, 2010; Poling, 2005).
Sınıf blogları farklı şekillerde düzenlenebilir. Sınıf bloğu öğretmenin yapılacak öğrenci çalışmalarını, bilgi, kaynak ve materyalleri öğrencilerine yönelik olarak sergilediği bir platform olarak
kullanılabilir (Örnek 1). Bu tür bloglara öğrenci çalışmaları da
eklenebilir. Öğrenciler gerçekleştirdikleri ödevleri ve projeleri bu
blog üzerinde yayınlayabilir (Frye, Trathen ve Koppenhaver,
2010).
Diğer bir yol, öğretmen ve öğrencilerin ayrı ayrı
bloglarından oluşan bir blog grubunun oluşturulmasıdır. Bu yöntemde her öğrencinin ayrı bir blog sayfası vardır. Öğretmen bloğunda öğrenci bloglarına link bölümü bulunmaktadır. Öğretmen
bloğunda ayrıca yapılacak çalışmalarla ilgili genel açıklamalar ve
kaynaklar yer almaktadır. Öğretmen bloğu bir anlamda blog grubunun ana sayfası işlevini görmektedir (Örnek 2).
Sınıf blogları farklı düzeylerde kullanılabilir. İlk ve ortaöğretim düzeylerinin yanı sıra, yükseköğretimde ve hizmet öncesi
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öğretmen eğitiminde eğitimci ve öğrencilerin bloglarında oluşan
blog grubu çalışmaları öğrenci merkezli ve işbirlikli öğrenme ortamlarının oluşturulmasında son derece faydalı olmaktadır (Kang
vd., 2011; Robertson, 2011; Wilson vd., 2011).
Örnek 1: http://sacschoolblogs.org/ushistory
Tarih öğretmeninin öğrenci etkinlikleri için bilgi, kaynak ve
açıklamalar sunduğu blog sayfası örneğidir (Web 37).
Örnek 2: http://kramersushistory2012.blogspot.com
Tarih öğretmeninin öğrencileriyle birlikte bir blog grubu
oluşturması uygulamasına bir örnektir. Öğretmenin yazdığı blog
sayfasında esas olarak öğrencilerin yapması gereken çalışmalar
hakkında açıklamalar bulunmaktadır. Sağ bölümde öğrenci blog
listesi ve linkler verilmiştir. Öğrenci bloglarında tarih dersi kapsamında ilgili öğrenci tarafından yapılan çalışmalar ve öğrendikleri
bilgiler hakkında açıklama ve yorumlar yer almaktadır (Web 23).
Örnek 3: http://nzhistory.blogspot.com
Tarih öğretmeninin belirli bir konuda (1800-1900 Yeni Zelanda Tarihi) öğrencileri için hazırladığı kaynakları içeren blog
örneğidir (Web 31).
Bireysel Öğretmen Blogları
Bireysel öğretmen bloglarının sınıf bloglarından temel farkı
doğrudan öğretim etkinliklerinin düzenlenmesine yönelik olarak
değil, daha genel amaçlı ve daha geniş bir okuyucu kitlesine yönelik olarak hazırlanmalarıdır. Bu tür blogların esas hedef kitlesi
öğrenciler değil, daha çok diğer öğretmenler ve eğitim camiasıdır.
Öğretmenler bu bloglarda öğretim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili
bilgi, uygulama ve yorumlarını paylaşmaktadırlar.
Örnek 1: www.ahistoryteacher.com/wordpress
Tarih öğretmeninin tarih öğretimi alanındaki sorunlar, uygulamalar ve yenilikler hakkında yorumlarını yazdığı bir blog örneğidir (Web 60).
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Örnek 2: http://worldhistoryclass.com
Tarih öğretmeninin dünya tarihi konusunda farklı nitelikte
kaynak ve materyalleri sergilediği blog örneğidir. Sadece kendi
öğrencileri için değil, başta diğer öğretmenler olmak üzere genel
kullanıma yönelik olarak hazırlanmıştır. Çeşitli ve zengin içeriğe
sahip bir blog örneğidir. Bireysel öğretmen bloğu özelliklerinin
yanı sıra, sınıf bloğu özelliklerini de taşımaktadır (Web 51).
Örnek 3: http://notanotherhistoryteacher.edublogs.org
Tarih öğretmeninin kullandığı öğretim yöntemleriyle ilgili
bilgi, tecrübe ve yorumlarını paylaştığı blog örneğidir. Öğretmen
özellikle tarih öğretiminde teknoloji kullanımıyla ilgili konular
üzerinde durmaktadır (Web 30).
Ortak Öğretmen Blogları
Öğretmen blogları bireysel olabileceği gibi, bir öğretmen
grubunun ortak kullanımına açık bloglar da bulunmaktadır. Bu tür
bloglarda her üye öğretmenin gönderdiği içerik ayrı bir bölümü
olarak yer almaktadır. Bu açıdan öğretmen wiki sitelerinden ayrılmaktadır. Wiki sitelerinde tüm içerik ortak olarak düzenlenip değiştirilirken, bloglar da farklı öğretmenlerin düzenledikleri ayrı
içerikler aynı web platformunda yer almaktadır.
Tarih öğretimi alanındaki ortak öğretmen bloglarında genellikle ders kaynak ve materyalleri ve bunlarla ilgili web adresleri
paylaşılmaktadır. Çok sayıda öğretmenin katkısıyla oluştuğu için,
ortak blogların içeriği bireysel bloglara göre genellikle çok daha
zengin ve çeşitlidir.
Örnek 1: http://worldhistoryeducatorsblog.blogspot.com
Dünya tarihi konularıyla ilgili olarak öğretmenlerin kaynak
ve materyal paylaştığı bir ortak öğretmen bloğu örneğidir (Web
52).
Örnek 2: http://multimedialearningllc.wordpress.com
Tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin tüm konularla ilgili
kaynak ve materyal paylaştığı bir ortak öğretmen blog örneğidir
(Web 27).
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Örnek 3: http://www.historyteachersattic.com
Tarih öğretmenlerinin ağırlıklı olarak BİT destekli tarih öğretimiyle ilgili kaynak, materyal ve web sitesi adreslerini paylaştıkları bir ortak öğretmen bloğu örneğidir (Web 100).
Uzmanlar/Araştırmacılar
Bloglar

Tarafından

Hazırlanan

Bloglar öğretmenlerin yanı sıra, tarih öğretimi alanında çalışan uzmanlar ve araştırmacılar tarafından da kullanılmaktadır. Uzman ve araştırmacılar tarafından hazırlanan bloglar genellikle ilk
ve ortaöğretim düzeyindeki tarih öğretmenlerini hedef kitle olarak
almaktadır.
Örnek 1: http://historytech.wordpress.com
Tarih alanında çalışan bir öğretim programı uzmanı tarafından hazırlanmıştır. Tarih öğretiminde BİT destekli kaynak, yöntem
ve materyallerin kullanımını ele almaktadır (Web 19).
Örnek 2: http://www.teachthecivilwar.com/blog
Amerikan İç Savaşının öğretimini ele alan ve özellikle BİT
destekli kaynak, yöntem ve materyaller içeren bu blog üniversitede
çalışan bir araştırmacı tarafından hazırlanmıştır (Web 134).
Örnek 3: http://www.mikeanderson.biz
Bir Eski Çağ tarihi ve felsefesi uzmanı tarafından hazırlanan
bu blogEski Çağ tarihiyle ilgili bilgi, kaynak ve materyaller içermektedir. Öğretmenlerin yanı sıra, tarihe ilgili duyan tüm web
kullanıcılara yönelik olarak hazırlanmıştır (Web 111).
Türkiye’de Tarih Öğretimi Alanında Blog Uygulaması
Örnekleri
Yukarıdaki örnekler de görüldüğü gibi, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere öğretim teknolojilerinin ileri düzeyde
kullanıldığı birçok ülkede, tarih öğretimine yönelik olarak hazırlanmış çok sayıda blog vardır. Türkiye’de ise genel tarih konulu
çok sayıda blog olmasına karşın, tarih öğretimine yönelik olarak
hazırlanan blogların sayısı son derece sınırlıdır. Ayrıca mevcut
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blogların içerikleri de oldukça zayıftır. Türkiye’de tarih öğretiminde blog kullanımı konusunda henüz yolun başında olduğumuz söylenebilir. Bu çalışma kapsamında yapılan web araştırmasında tespit
edilen Türkiye’de tarih öğretimi alanında hazırlanan bloglardan
bazı örnekler şunlardır:
Örnek 1: http://sosyalbilgilerkaynak.blogspot.com
Daha çok video türünde tarih ve sosyal bilgiler materyallerinin yer aldığı bir blog sayfasıdır (Web 41).
Örnek 2: http://okulumdakitarih.blogspot.com
Samsun’da bulunan bir ortaöğretim kurumda gerçekleştirilen
TUBİTAK destekli bir tarih projesi kapsamında üretilen bilgi ve
kaynakların paylaşıldığı bir blog sayfasıdır. Klasik anlamda bir
blog olmaktan çok, proje web sayfası niteliğindedir (Web 32).

100

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TARİH ÖĞRETİMİNDE
BİT TABANLI HARİTALAR

DİJİTAL HARİTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler haritacılık alanında da çok önemli değişimleri beraberinde getirdi. Bu durum
özellikle iki açıdan önemli değişiklikler doğurmuştur. Birinci olarak, haritaların kâğıt ve benzeri materyaller üzerinde basılı olarak
üretilmesi yerine dijital ortamda üretilmesi, saklanması ve görüntülenmesi uygulamasına geçilmiştir. Bu durum haritalarda birçok
yeni özelliğin ve tekniğin kullanılmasına kapı açmıştır. Çizim
programları, GPS, Coğrafya Bilgi Sistemleri gibi BİT tabanlı uygulamalar haritaların hem üretim sürecini, hem de haritaların niteliklerini büyük ölçüde değiştirmiştir İkinci olarak, web tabanlı uygulamaların gelişmesiyle haritalara erişim, ortak kullanım ve işbirliği
açısından önemli bir değişim meydana gelmiştir. Günümüzde İnternet haritaların yayınlanması ve kullanılması açısından en önemli
araçlardan birisidir (Clarke, 1995; Ramos, 2006).
Ramos (2006) literatürde ortaya çıkan görüş ve yaklaşımlara
dayanarak, dijital haritaların özelliklerini ve getirdiği avantajları
geniş bir biçimde incelemiştir. Burada bu çalışmaya dayanılarak
dijital haritaların özellikleri ve avantajları ana hatlarıyla kısaca
özetlenmiştir.
İnteraktif Uygulamalar
Dijital haritaların temel özelliklerinden birisi interaktif uygulamalar içermesidir. İnteraktif uygulamalar haritaların anlatım diline dinamiklik kazandırmaktadır. Ayrıca kullanıcı interaktif dijital
haritalar üzerinde kendi amacına ve ihtiyacına göre düzenlemeler
yapabilir. Bu durum haritaların kişisel ihtiyaca göre özelleştirile-
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bilmesi imkânını sağlamaktadır. İnteraktif haritaların bir diğer
avantajı kullanım açısında esneklik sağlamasıdır. Örneğin yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliklerine sahip haritalar, haritanın
istenilen bölgesinin ayrıntılı bir biçimde incelenmesine olanak
tanımaktadır. Bu durum haritayı karmaşık ve okunması zor hale
getirmeden, ayrıntılı açıklamalar eklenmesini ve içerik zenginliğinin sağlanmasını mümkün hale getirmektedir.
Hareketlilik
Dijital haritaların bir diğer önemli özelliği haritaya hareket
özelliğinin eklenebilmesidir. Hareket özelliği haritalara durağan bir
anlatım dili yerine, dinamik bir anlatım dili kazandırmaktadır. Bu
durum özellikle zaman ve mekânda değişim gösteren olguların
anlatılması açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.
Çoklu ortam araçlarının kullanılması
Dijital haritalar ses, üç boyutlu görüntü, video, hareketli metinler gibi çoklu ortam araçlarının kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Bu araçların kullanılması haritalarda içeriğin zenginleştirilmesi ve anlatım dilinin güçlendirilmesi açısından çok önemlidir.
Haritalara çoklu ortam araçlarının eklenmesi, onları sadece çizim,
metin ve grafik öğelerinin kullanıldığı araçlar olmaktan çıkarıp,
çok boyutlu bir yapıya kavuşturmaktadır.
Harita üzerinde bağlantı verme imkânı
Dijital haritalar üzerinde dış kaynaklara ve dokümanlara
bağlantı yapabilme imkânı hem haritanın bilgi zenginliğinin geliştirilmesi, hem de kullanıcının ilgili kaynaklara kolayca ulaşabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bağlantılar haritayı oluşturan bilgi
ve kaynak arka planının görünür ve erişilebilir bir biçimde sergilenmesine olanak tanımaktadır.
Farklı donanım aygıtlarıyla kullanılabilmesi
Dijital haritalar çok farklı aygıtlarla ve farklı ortamlarda kullanılabilmesi açısından önemli bir kullanım esnekliği sağlamaktadır. Dijital haritalar kişisel bilgisayarların yanı sıra, tablet bilgisayar ve cep telefonu gibi mobil aygıtlarda da kullanılabilir.

102

CD/DVD gibi materyaller aracılığıyla yayınlanabileceği gibi, web
tabanlı olarak da sunulabilir. Yansıtıcılar vasıtasıyla dijital haritalar
duvar haritası olarak kullanılabilir.
Harita üretmenin kolaylaşması ve maliyetlerin düşmesi
BİT tabanlı çizim tekniklerinin ve programlarının gelişmesi
ve yaygınlaşmasıyla harita çizmek günümüzde eskiye göre daha
kolay hale gelmiştir. Kuşkusuz ileri düzeyde ve karmaşık dijital
haritaların hazırlanması bu alanda uzmanlığı gerektirmektedir.
Ancak uzman olmayan kişilerin de daha basit düzeyde harita çizmesini sağlayan birçok bilgisayar programı mevcuttur. Ayrıca harita çizme maliyetleri de eskiye göre azalmıştır. Harita üretimi açısından bir diğer önemli avantaj, dijital haritalar üzerinde değişikliklerin yapılmasının ve geliştirilmelerinin basılı haritalara göre
çok daha kolay olmasıdır.
Haritaya ulaşmanın kolaylaşması
Kullanıcılar açısından dijital haritalara ulaşmak basılı haritalara göre çok daha kolay ve az maliyetlidir. Özellikle İnternet bu
açıdan önemli imkânlar sağlamaktadır. Ayrıca haritanın birden çok
kopyasının gerektiği durumlarda dijital haritaların kolay bir biçimde çoğaltılabiliyor olması önemli bir avantaj sağlamaktadır.
TARİH ÖĞRETİMİNDE DİJİTAL HARİTALARIN
KULLANIMI
Haritaların tarih öğretimi açısından farklı işlevleri ve kullanım alanları vardır. Dijital haritalar sundukları teknik yenilikler ve
içerik zenginliğiyle haritaların tarih derslerindeki işlevini arttırmakta ve kullanım alanını daha da genişletmektedir. Burada dijital
haritaların tarih derslerindeki temel işlevleri ve kullanım biçimleri
incelenmiştir. Ancak dijital haritaların tarih derslerinde kullanım
alanlarının ve işlevlerinin burada anlatılanlarla sınırlı olmadığını
özellikle vurgulamak gerekir. Dijital haritaların zengin ve çok yönlü öğretim araçları olması ve bu alandaki teknolojinin hızlı bir biçimde gelişmesi birçok yeni ve farklı öğretim yöntem ve uygulamalarının doğmasını sağlamıştır.
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Sınıf İçi Öğretim Etkinliklerini Destekleme
Haritaların tarih öğretimindeki temel işlevlerinden birisi sınıfta ders anlatımının görsel olarak desteklemeleridir. Öğrencilerin
tarihsel coğrafyayı sadece sözel bir anlatımla anlamaları ve kavramaları oldukça güçtür. Haritalar bu anlamda tarih derslerinin olmazsa olmaz unsurlarındandır. Ayrıca haritalar tarihsel coğrafyanın ötesinde, siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel olay ve olguların
açıklanmasında da oldukça işlevseldir.
Geleneksel uygulamalarda sınıfta duvar haritaları kullanılmaktadır. Ancak okul ortamında çoğu kez sınırlı sayıda ve konuda
duvar haritasının mevcut olması, çabuk yıpranmaları, boyutlarının
sınıf büyüklüğüne göre bazen yetersiz kalması gibi bazı sorunlarla
karşılaşılmaktadır. Dijital haritalar bu sorunların aşılması ve sınıfta
yapılacak harita uygulanmalarının çeşitlendirilmesi için önemli
avantajlar getirmektedir.
Bilgisayar ve yansıtıcı donanımının sağlandığı sınıflarda, öğretmen her türlü dijital haritayı duvar haritası olarak kullanabilir.
Bu durum sınıfta kullanılabilecek harita sayısı ve çeşitliliğinde
olağanüstü bir artış getirmektedir. Öğretmenler böylece her konuda
duvar haritalarını kullanma imkânına kavuşmaktadır. Haritanın
boyutları açısından da önemli bir kazanım söz konusudur. Yansıtıcının sınıf büyüklüğüne ve fiziki şartlarına uygun bir biçimde yerleştirilmesi ve ayarlanmasıyla her sınıf için uygun büyüklükte görüntü elde edilebilir.
Dijital haritaların sınıfta yapılan öğretim uygulamalarına bir
diğer önemli katkısı hareketli haritaların kullanılmasını sağlamasıdır. Klasik duvar haritalarında zaman ve mekân içerinde değişim
gösteren olgu ve olaylar ok ve benzeri işaretlerle ancak sınırlı bir
düzeyde gösterilebilmektedir. Hareketli dijital haritaların sınıfta
yansıtıcı vasıtasıyla kullanılması öğrencilerin bu tür tarihi olay ve
olguların kavramalarını kolaylaştırır.
Öğrenci Çalışmalarında Kaynak Olarak Kullanma
Öğrencilerin birinci ve ikinci el kaynaklarla yaptıkları öğrenme etkinliklerinde haritalar önemli çalışma kaynaklarından
birisidir. Dijital haritalar ve İnternet öğrenci çalışmalarında harita104

ların kullanımı açısından birçok kolaylık sağlamaktadır. Öğrencilerin kendilerinin kaynak araması yaptıkları etkinliklerde web ortamı
çok sayıda haritaya ulaşma imkânı sağlamaktadır. Bunların arasında günümüzde çizilmiş haritaların yanı sıra, eski dönemlerde çizilmiş tarihi haritalar da vardır. Basılı haritalarla yapılacak çalışmalarda, öğrencilere böyle zengin bir çalışma ve araştırma ortamı
sunmak oldukça zordur. Öte yandan, öğrencilerin dijital haritalar
üzerinde çalışma yapmaları, kesmeleri, boyutlandırmaları ve kendi
araştırma metinlerine eklemeleri basılı haritalara göre daha kolaydır.
Ancak dijital haritaların bu avantajlarına rağmen, bazı durumlarda basılı haritaların kullanılması daha faydalı olabilir. Örneğin, sınıfta grup çalışması şeklinde yapılan etkinliklerde haritaların
diğer basılı kaynaklarla birlikte basılı olarak verilmesi daha işlevseldir. Öğrencilerin bu şekilde haritaları grupça incelemeleri ve
üzerlerinde çalışmaları daha kolaydır. Sınıfta yeterli sayıda bilgisayarın olmadığı durumlarda ise bu durum bir zorunluluktur. Ancak,
bu durumlarda da dijital haritaların bir avantajı ortaya çıkmaktadır.
Dijital haritalar kolay ve ucuz bir biçimde basılı haritalar haline
getirilebilirler. Böylece öğretmenin dijital haritalarda sağladığı
kaynak zenginliğini basılı kaynaklara yansıtması mümkün hale
gelmektedir.
Harita Çizme Çalışmaları
Haritaların tarih öğretiminde öğrenci merkezli bir yaklaşımla
kullanılmalarının bir diğer yolu öğrencilerin harita çizmelerini
içeren öğretim etkinlikleridir. Bu tür etkinlikler öğrencilerin haritada yer alan bilgileri etkin bir biçimde öğrenmelerini sağladığı gibi,
harita çizmeyle ilgili becerilerini de geliştirmektedir (Şimşek,
2012).
Harita çizme etkinlikleri basılı materyallerle gerçekleştirilebileceği gibi, BİT destekli araç ve materyallerle de yapılabilir.
Paint gibi öğrencilerin kullanımının oldukça kolay olduğu çizim
programları bu amaçla kullanılabilir. Bilgisayar ortamının sağladığı çizim araçları, renklendirmeler ve grafikler bu tür etkinlikler çok
uygun bir çalışma ortamı sağlamaktadır.
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Harita çizim çalışmaları iki şekilde yapılabilir. Birinci olarak, öğrenciler dilsiz (boş) haritalar üzerinde çalışabilirler. Bu tür
bir etkinliğin başarılı bir öğrenme ortamı yaratabilmesi için, iyi bir
şekilde planlanması ve öğrencilere yeterli yönlendirmenin yapılması ve kaynakların sağlanması gerekmektedir. Öğretmenin öncelikle öğrencilerin çalışacağı dilsiz haritaları hazırlaması gerekir.
İnternet’te dünyanın her bölgesiyle ilgili dilsiz haritalar bulunmaktadır. Aşağıda bu web sitelerinden örnekler verilmiştir. Öğretmen
çalışma için uygun haritayı seçmesi ve üzerinde gerekli düzenlemeleri yapması gerekir. Öğrencilerin seviyelerine göre, tamamen
boş haritalar yerine şehir, ırmak, bölge gibi öğrenciler için yol gösterici olabilecek noktaları belirten haritalar hazırlamak faydalı olabilir.
Harita çizme etkinliği sadece çizimle ilgili bir uygulama değildir. Öğrencinin harita içeriğini oluşturan konuda araştırma yapmasını da içermelidir. Başka bir ifadeyle, harita çizme hazır verilen
bilgileri, öğrencinin haritaya aktardığı bir uygulama olmamalıdır.
Öğrencinin araştırma yaparak gerekli verileri topladığı ve haritayı
çizdiği bir öğretim etkinliği verimli ve etkin bir öğrenme ortamı
oluşturabilir. Öğretmen bu süreçte gerekli düzeyde bilgi ve kaynak
vererek öğrencilerin araştırmalarını desteklemelidir.
Harita çizim çalışmalarının bir diğer yolu öğrencilerin çizilmiş hazır haritalar üzerinde çalışmalarıdır. Örneğin, savaşlar ve
toprak gelişimiyle ilgili bir konuda, öğrencilerin çizilmiş harita
üzerinde savaş yapılan yerleri, fethedilen şehirleri ve toprakları
işaretlemesi, olayların tarihlerini yazması, eğer uzun bir askerî
sefer söz konusu ise seferin güzergâhını oklarla göstermesini içeren
bir etkinlik düzenlenebilir. Kültür tarihiyle ilgili konularda, öğrencilerin önemli sanat eserleri ve mimarî yapıların küçük fotoğraflarını harita üzerinde ilgili bölgelere yapıştırmalarını öngören bir
çalışma planlanabilir. Tarih konuları bir şekilde mutlaka mekânla
ilgili olduğu için, hemen her konuda bunlara benzer çalışmalar
yapılabilir.
Çizilmiş haritalar üzerinde yapılan çalışmalar dilsiz haritalar
üzerinde yapılanlara göre daha kolaydır. Sınıf düzeyi ve öğrencilerin öğrenme özelliklerine göre daha kolay yapılabilir etkinliklerin
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gerektiği durumlarda öğretmenler bu yolu tercih edebilir. Bu tür
çalışmaların bir diğer avantajı daha az zaman almaları sebebiyle
daha sık bir biçimde uygulanabilir olmalarıdır.
Web Tabanlı Öğrenme Etkinlikleri
Dijital haritalar web tabanlı öğrenme etkinliklerinin oluşturulması için çok uygun öğretim araçlarıdır. İnternet’te öğrenciler
için dijital haritalara dayalı birçok farklı öğrenme etkinliği hazırlanmıştır. Aşağıda incelenen, web tabanlı interaktif haritalar bu
açıdan önemli fırsatlar sunmaktadır.
Google Earth ve Google Maps tarih öğretiminde web tabanlı
harita etkinlikleri için kullanılan diğer önemli web araçlarıdır. Bilindiği gibi, bunlar Google şirketi tarafından sunulan, uydu görüntülerine dayalı ve benzer içeriğe sahip iki uygulamadır. Google
Earth daha çok yeryüzünün doğal halini ve coğrafî yer şekilleri,
başka bir ifadeyle dünyanın uzaydan göründüğü şeklini vermeyi
amaçlarken, Google Maps ülke sınırları, şehir planları gibi daha
çok insani yapı üzerinde odaklanmaktadır. Her iki uygulamanın da
oldukça çeşitli ve zengin bir içeriği vardır. Ayrıca interaktif uygulamalarla kullanıcıların bilgi ve doküman ekleyebilmeleri içeriği
daha da zenginleştirmektedir. Google şirketi bu iki aracın ve diğer
Google araçlarının öğretimde kullanılmasına yönelik çalışmalar
yapmaktadır (Web 40, Web 95).
Google Earth ve Google Maps üzerinde tarih öğretimiyle ilgili öğrenci merkezli birçok farklı öğretim etkinliği gerçekleştirilmektedir. Bunların arasında tarihî olayların geçtiği yerlere bilgi ve
dokümanların eklenmesi, askerî sefer veya keşif gibi olayların
güzergâhlarının çizilmesi, büyük tarihî yapıların incelenmesi, harita çizilmesi (Şekil 11), tarihî yapıların ve şehirlerin üç boyutlu
modellerinin yapılması (Şekil 25) gibi etkinlikler sayılabilir
(Mostern, t.y. ; Park, 2009; Web 43; Web 47). Tarih öğretimine
yönelik olarak Google Earth ve Google Maps üzerinde yapılabilecek örnek etkinlikler sunan birçok web sitesi mevcuttur (Web 94;
Web 59; Web 20; Web 97). Ülkemizde coğrafya eğitiminde
Google Earth kullanımı açısından bazı gelişmeler olsa da
(Kızılçaoğlu, 2010; Web 81), tarih öğretimi alanında henüz pek
kullanılmamaktadır.
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Şekil 11: Google Earth Üzerinde Tarih Haritası Çizimi Örneği (Web 39).
TARİH ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİJİTAL
HARİTA TÜRLERİ VE ÖRNEKLERİ
Kullanılan çoklu ortam araçlarına, teknik özelliklerine ve işlevlerine göre dijital haritaların birçok farklı türü vardır. Burada
tarih öğretimi alanında sıklıkla kullanılan dijital harita türleri incelenmiştir.

Durağan Dijital Haritalar
Dijital tarih haritalarının önemli bir kısmı klasik basılı haritalarla benzer özellikler gösteren, herhangi bir hareketli veya
interaktif unsur taşımayan haritalardır. Bu tür haritalar bir anlamda
basılı haritaların dijital versiyonlarıdır. Basılı haritaların birçoğu
tarayıcılar ve diğer dijital kopyalama araçları vasıtasıyla dijital
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ortama aktarılmaktadır. Ayrıca tamamen bilgisayar ortamında hazırlanan durağan nitelikli dijital haritalar da mevcuttur.
Bu tür haritaların teknik özellikleri itibariyle basılı haritalara
göre önemli bir üstünlükleri olmasa da, erişim ve kullanım açısından bazı avantajlar sağlamaktadır. Öncelikle İnternet sayesinde
tarih öğretmenlerinin bu tür haritalara ulaşmaları düşük maliyetli
ve oldukça kolaydır. Haritalar öğrenci etkinlikleri için, renk ve
grafik özelliklerinde herhangi bir bozulma olmadan bilgisayar tabanlı olarak öğrencilere dağıtılabilir.
Bu tür haritaların öğretim açısından bir diğer önemli avantajı
öğretmenlerin harita üzerinde değişiklikler ve eklemeler yapmasının mümkün olmasıdır (Smart, 1998). Paint, GİMP, PhotoShop
gibi programlarla öğretmenler durağan nitelikli dijital haritalar
üzerinde kolay bir biçimde düzenlemeler yapabilirler. Böylece
haritaları kendi öğretim ortamlarına ve öğrencilerine göre adapte
etme imkânı doğmaktadır. Bu şekilde web üzerinden ulaşılan yabancı dildeki haritaların öğrencilerin kullanımı için Türkçeleştirilmesi mümkündür. Öğretmenlerin PowerPoint ve benzeri programları kullanarak durağan nitelikli dijital haritalara hareketli uygulamalar da ekleyebilirler. Örneğin öğrencilerin savaş, göç, yolculuk
gibi tarihsel olaylardaki mekânsal değişiklikleri daha iyi bir biçimde algılamaları için haritalara hareketli işaretler eklenebilir.
Hareketli Dijital Haritalar
BİT tabanlı uygulamalar hareketli haritaların üretimini ve
kullanımını kolaylaştırmış ve yaygınlaştırmıştır. Hareketli tarih
haritalarının yoğun bir biçimde kullanıldığı konuların başında zaman ve mekânda meydana gelen değişimler gelmektedir
(Hanewinkel ve Tzschaschel, 2005; McConnell, 2006). Bu haritaların yaygın bir türü kronolojik haritalardır. Bu haritalarda kronolojik zaman akışına paralel olarak mekân üzerindeki değişimler gerçekleşir. Kronolojik akış genellikle bir şerit olarak haritanın üst
veya alt kısmında verilmektedir (Şekil 12, 15 ve 17). Hareketli
haritalar ayrıca harita üzerindeki bilgi ve sembollerin daha iyi bir
biçimde algılanmasını sağlamak, mekânlar arasındaki bağlantı ve
ilişkileri göstermek, göç, savaş ve benzeri dinamik olaylarda olayların akış sürecini anlatmak, haritaları resim ve video görüntüsü
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gibi öğelerle zenginleştirmek gibi amaçlarla da kullanılmaktadır
(Hanewinkel ve Tzschaschel, 2005; Web 98).
Araştırmalar hareketli dijital haritaların öğrencilerin tarihsel
olay ve olguların gerçekleşme süreçlerini algılamalarında durağan
nitelikli haritalara göre daha etkili olduğunu göstermektedir
(Midtbo ve Larsen, 2005). Hareketli haritalar özellikle uzun bir
sürece yayılmış karmaşık olay ve olguların öğrencilere aşama aşama gösterilmesi açısıdan önemli bir avantaj sağlamaktadır
(Hanewinkel ve Tzschaschel, 2005).
Hareketli dijital haritaların yapımında farklı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bazı hareketli haritalar kullanıcıya herhangi bir interaktif uygulama yapma imkânı vermemektedir. Genelde
GIF ve benzeri dosya formatlarında hazırlanan bu tür haritalarda,
kullanıcının uygulamayı herhangi bir biçimde yönlendirme imkânı
yoktur (Ramos, 2006). Bu tür haritalar oldukça yaygın bir biçimde
kullanılmaktadır. Ancak öğretmen ve öğrenciye uygulamayı kontrol etme imkânı sağlamadığı için tarih öğretiminde kullanımı açısından bazı zorlukları mevcuttur.
Hareketli dijital haritaların birçok türü kullanıcıya haritanın
akışını kontrol etme imkânı sağlamaktadır. Bu tür haritalarda genellikle haritanın akışının durdurma, ileri ve geri alma özellikleri
bulunmaktadır. Bu haritaların düzenlenmesinde farklı teknikler
kullanılmaktadır. Bazı haritalarda akış kronolojik olarak sıralanan
tarihlere göre düzenlenmiştir. Kullanıcının haritayı kronolojik şerit
üzerinde ileri veya geri oynatarak tarihî olayları inceleme imkânı
bulunmaktadır (Şekil 12). Sıklıkla kullanılan bir diğer yöntem görüntünün video dosyası formatında düzenlenmesidir. Bu durumda,
kullanıcı normal bir video dosyası gibi haritayı durdurabilmekte,
ileri veya geri oynatabilmektedir (Şekil 13).
Kullanıcıya uygulamayı kontrol etme imkânı sağlayan hareketli dijital haritalar tarih öğretimi açısından önemli avantajlar
getirmektedir. Öğretmen kendi ders ortamına ve öğrencilerinin
öğrenme özelliklerine göre haritayı kullanma imkânı bulmaktadır.
İnternet’te bulunan bu tür haritalardan farklı özellikler gösteren üç
örneği aşağıda incelenmiştir.
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Örnek 1.
ABD’de Oregon Üniversitesi bünyesinde hazırlanan
Mapping History web sitesi (http://mappinghistory.uoregon.edu)
kronolojik zaman şeridi şeklinde düzenlenmiş hareketli dijital haritalar açısından zengin ve iyi bir kaynaktır. Bu web sitesinde dünyanın farklı bölgelerinin tarihleriyle ilgili çok sayıda hareketli harita yer almaktadır. Haritaların gerek bilgi içerikleri, gerekse görsel
özellikleri üst düzeydedir (Web 24). Aşağıda verilen örnekte (Şekil
12), M.S. 1-276 yılları arasında Roma İmparatorluğunun Anadolu’daki topraklarının gelişimi anlatılmaktadır.

Şekil 12: Hareketli Dijital Harita Örneği - 1 (Web 25).
Örnek 2.
Bu örnekte verilen harita www.the-map-as-history.com web
sitesinden alınmıştır. Ticarî amaçlı olarak tarih haritaları üreten bu
web sitesindeki hareketli haritalar video formatında düzenlenmiştir. Video formatı kullanıcıya haritanın akışını durdurma, ileri veya
geri alma imkânı sağlamaktadır. Web sitesinde bazı haritalar açık
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ve ücretsiz olarak yayınlamaktadır. Aşağıda verilen örnekte (Şekil
13) Viyana Kongresi ve sonrasında (1815-1848) Avrupa’da siyasî
durumun gelişimi ele alınmaktadır.

Şekil 13: Hareketli Dijital Harita Örneği - 2 (Tam Ekran
Modu), (Web 135).
Örnek 3.
Yukarıda belirtildiği gibi, farklı çoklu ortam araçlarının kullanılması hem içerik, hem de anlatım dili açısından zengin ve nitelikli dijital haritaların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu açıdan
www.historyanimated.com web sitesi oldukça başarılı örnekler
sunmaktadır. Bu web sitesinde Amerikan Bağımsızlık Savaşı,
Amerikan İç Savaşı ve İkinci Dünya Savaşındaki farklı cephelerle
ilgili hareketli haritalar verilmektedir. Haritalarda klasik harita
unsurlarının yanı sıra fotoğraf, açıklayıcı metin, birinci el metinsel
kaynak, sesli açıklama, Churchill ve Hitler gibi tarihî şahsiyetlerin
gerçek ses kayıtları, harita üzerinde savaşın nasıl gerçekleştiğini
gösteren animasyonlar gibi çok çeşitli materyaller kullanılmaktadır. Bu farklı unsurlar haritanın akışı içerisinde ayrı ayrı yer alma112

makta, harita üzerinde birleştirilmektedir. Kullanıcı durdurma, ileri
ve geri alma düğmeleri ile haritanın akışını yönlendirdiği gibi,
ayrıca haritanın önemli bölümlerine doğrudan geçilmesine izin
veren düğmeler verilmektedir. Web sitesinde yer alan haritalar
içerik zenginliği ve anlatım tekniğinin yanı sıra kullanım kolaylığı
açısından da iyi düzeydedir. Aşağıda verilen örnekte (Şekil 14), 2.
Dünya Savaşı sırasında Alman Ordusunun Girit’i işgali anlatılmaktadır.

Şekil 14: Hareketli Dijital Harita Örneği – 3 (Web 151)

İnteraktif Dijital Haritalar
İnteraktif haritaların temel özelliği harita üzerindeki bilgilerin kullanıcılar tarafından yönetilmesine ve düzenlenmesine imkân
sağlamasıdır (Balciunas, 2011). Dijital haritaların interaktiflik düzeyleri farklılık göstermektedir. Yukarıda örnekleri incelendiği
gibi, hareketli haritaların büyük çoğunluğu görüntü akışının durdu113

rulması, ileri ve geri alınması gibi hususların kullanıcı tarafından
yönetilmesine imkân tanımaktadır. Bu tür haritalar düşük düzeyde
de olsa interaktif uygulamalara izin vermektedir.
Bazı dijital tarih haritalar ise daha üst düzeyde interaktif uygulamalar içermektedir. Bu tür haritalarda kullanıcı tarafından
yönetilen bir harita içeriği söz konusudur. Kullanıcı haritanın sunduğu bilgilerin içinden istediklerini seçerek, haritanın görünen
içeriğini oluşturmaktadır. Bu tür tarih haritalarının bazıları iç içe
geçmiş haritalar şeklinde düzenlenmektedir. Kullanıcı harita üzerinde verilen interaktif öğelerin herhangi birisini seçerek, o bölge
veya konuyla ilgili daha ayrıntılı bir haritaya ulaşmaktadır (Örnek
1).
İnteraktif tarih haritalarının bazılarında ise tüm içerik bir harita üzerinde düzenlenmektedir. Kullanıcı harita üzerinde verilen
interaktif öğelere tıklayarak seçtiği içeriğin görünmesini sağlamaktadır (Örnek 2). BİT tabanlı harita tekniklerinin sağladığı çeşitlilik
çok daha farklı şekillerde interaktif tarih haritalarının hazırlanmasına imkân tanımaktadır. Burada örnekler üzerinden iki farklı tür
incelenmiştir. Bunların dışında farklı teknikleri kullanan birçok
interaktif tarih haritası örneği vardır.
Örnek 1.
İç içe geçmiş haritalar şeklinde hazırlanan interaktif haritaların bir örneği www.timemaps.com web sitesinde verilmektedir. Bu
sitede yer alan Dünya Tarih Atlası (World History Atlas) M.Ö.
3900 tarihinden M.S. 2005’e kadar insanlık tarihini interaktif dijital
bir harita üzerinde göstermektedir. Kullanıcı zaman şeridi üzerinde
verilen noktaları tıklayarak, seçtiği zaman diliminde dünya üzerindeki devlet ve medeniyetleri gösteren haritaya erişmektedir (Şekil
15).
Kullanıcı dünya haritası (Şekil 15) üzerindeki farklı bölgelerde bulunan noktalardan birini tıklayarak, o bölgeyi ayrıntılı bir
biçimde ele alan yeni bir haritaya ulaşmaktadır. Bu harita üzerindeki noktalar da, ilgili bölgeleri ele alan daha ayrıntılı haritaları
ekrana getirmektedir. Örneğin, Avrupa bölgesinde bulunan bağlantının tıklanmasıyla Şekil 16’da gösterilen harita çıkmaktadır. Bu
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harita üzerinde de, Avrupa’nın farklı bölgeleriyle ilgili haritaları
içeren, başka bağlantı noktaları bulunmaktadır. Böylece kullanıcı
bir harita arayüzü üzerinden farklı dönemleri ve bölgeleri ele alan
birbirleriyle bağlantılı çok sayıda harita üzerinde kendi tercihine
göre gezme imkânı bulmaktadır.

Şekil 15: İnteraktif Dijital Harita Örneği – Örnek 1A (Web
137).
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Şekil 16: İnteraktif Dijital Harita Örneği – Örnek 1B (Web
138).
Örnek 2.
İnteraktif içeriğin tek bir harita üzerinden verildiği haritalar
için İnternet’te yer alan iyi bir örnek www.worldology.com sitesinde verilen Avrupa Tarihi İnteraktif Haritası’dır (Europe History
Interactive Map). Haritada M.Ö. 900 yılından M.S. 2008’e kadarki
Avrupa siyasî tarihini zengin bir içerik ve interaktif uygulamalarla
anlatılmaktadır. Bu uzun tarihî süreç haritada 21 farklı döneme
bölünerek incelenmektedir. Kullanıcı kronolojik şerit üzerinden bu
dönemlerden herhangi birisini seçerek inceleme imkânı bulunmaktadır. Bir dönemi ele alan harita üzerinde farklı ülke ve konularla
ilgili verilen öğelere tıklanmasıyla, bunlarla ilgili harita üzerinde
daha ayrıntılı unsurlar belirmekte ve bilgi kutuları ortaya çıkmaktadır. Aşağıda verilen örnekte (Şekil 17), 1505-1650 dönemini ele
alan haritada Osmanlı Devleti ile ilgili yere tıklanmasıyla ortaya
çıkan, bu dönemde Avrupa’daki Osmanlı topraklarında değişimle
ilgili işaretlemeler ve bilgi kutuları görülmektedir.
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Şekil 17: İnteraktif Dijital Harita Örneği – Örnek 2 (Web
150).
Bu yöntemle kullanıcı kendi tercihine göre haritanın farklı
bölgelerini ayrıntılı bir biçimde inceleme imkânına kavuşmaktadır.
Böylece ancak çok sayıda haritada verilmesi mümkün olan zengin
bir bilgi içeriği bir harita üzerinde verilebilmektedir. Ayrıca kullanıcının incelemek istediği hususları kolay bir biçimde seçebilmesi
bireyselleştirilmiş kullanım için önemli bir avantaj sağlamaktadır.
İnteraktif uygulama sayesinde zengin bir içeriğin, anlaşılır
ve bireyselleştirilmiş bir çerçevede sunulması özellikle öğrencilerin
kullanımı açısından oldukça faydalıdır. Öğrencilerin aynı bilgileri
ele alan çok sayıda farklı haritayı incelemesi kolay olmayan ve
birçok öğrencinin gerçekleştiremeyeceği bir uygulamadır. Ancak
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interaktif uygulama ile bir harita üzerinde ve öğrencinin kendi
isteğine ve çalışma sürecine göre işleyen bir akış düzeneği içerisinde bu uygulama daha kolay bir biçimde gerçekleştirilebilir.
Ayrıca interaktif uygulamalar öğrencilerin bir konuyu harita
üzerinde farklı açılardan incelemesini ve böylece farklı yönleri ile
genel olarak kavramasını kolaylaştırmaktadır. Şekil 17’deki haritada, öğrenci 1505-1650 döneminde Doğu Avrupa’daki siyasî durumu ve Osmanlı Devleti’nin toprak gelişimini öğrenmek için, konuyu Osmanlı Devleti’nin yanı sıra Avusturya, Polonya ve Rusya
açısından da ayrı ayrı inceleme imkânına sahiptir. Tek bir harita
üzerinde öğrenciye sunulan bu çalışma ortamı, hem kullanım kolaylığı, hem de öğrencinin genel ve kapsayıcı bir bakış açısı geliştirebilmesi açısından oldukça faydalıdır.
Üç Boyutlu Dijital Haritalar
BİT’in getirdiği teknolojik imkânların haritacılığa uygulanması üç boyutlu haritaların üretimini ve kullanımını yaygınlaştırmıştır. Üç boyutlu haritalama tekniği açısından önemli yenilikler
getiren Coğrafya Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisinin tarih alanına uygulanmasıyla üç boyutlu dijital tarih haritaları konusunda
yeni yöntem ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. CBS teknikleri kullanılarak özellikle eski dönemlere ait tarihî haritaların ve şehir planların üç boyutlu versiyonlarının oluşturulması (Şekil 18) tarih araştırmalarına önemli katkılar sağlamaktadır (Gregory, 2002; Madry,
2006; Web 82).
Tarih alanında CBS’nin kullanılması daha çok araştırmacı ve
uzmanların faaliyet alanına girse de, tarih öğretimi alanında da
kullanılmaktadır. Tarih öğretiminde CBS tabanlı araç ve yöntemler
savaş alanları, büyük tarihî yapılar gibi mekânların incelenmesi,
göç gibi sosyal olayların şehirler ve nüfus üzerindeki etkilerinin
incelenmesi, tarihsel süreç içerisinde şehirlerde ve diğer yerleşim
birimlerinde meydana gelen değişimin incelenmesi gibi öğretim
etkinliklerinde kullanılmaktadır (Brauckmann, t.y.; Brown, 2010;
Radinsky, Loh ve Lukasik, 2008).
Google Maps ve Google Earth gibi araçlarla yapılan öğretim
etkinlikleri üç boyutlu haritaların tarih öğretimindeki bir diğer kul-
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lanım alanı oluşturmaktadır. Bu tür öğretim etkinlikleri yukarıda
incelenmiştir.

Şekil 18: Tarihî (Eski) Haritaların Üç Boyutlu Versiyonunun
Oluşturulması Örneği (Web 127).

INTERNET’TE TARİH HARİTASI KAYNAKLARI
Web ortamı birçok öğretim materyalinde olduğu gibi, harita
konusunda da tarih öğretmenlerinin ve öğrencilerin yararlanabileceği en zengin ve en kolay ulaşılabilen kaynaklardan birisidir.
Dünyanın birçok ülkesinde tarihçiler ve harita uzmanları tarafından
hazırlanan tarih haritalarının yer aldığı web siteleri oluşturulmuştur. Bunların içinde ticari amaçlı kuruluşlar olduğu gibi, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları başta olmak üzere kamu kurumlarının
da öğretim ve araştırma amacına yönelik nitelikli harita arşivlerini
barındıran web siteleri mevcuttur (Web 24; Web 35; Web 107;
Web 142).
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Ülkemizde profesyonel anlamda dijital tarih haritacılığı
maalesef çok fazla gelişmemiştir. Dijital tarih haritalarının üretilmesi ve web ortamında yayınlanması büyük ölçüde profesyonel
olmayan kişisel girişimlerle gerçekleştirilmektedir. Web ortamındaki Türkçe haritaların çok büyük bir kısmı basılı haritaların dijital
ortama aktarılması veya yabancı dildeki dijital haritaların Türkçeye
çevrilmesi yollarıyla oluşturulmuştur.
Öte yandan, web üzerinde Türkçe çok sayıda tarih haritasına
ulaşmak mümkün olsa da, bunları arşivleyen, sınıflandıran, öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunan ve bu alanda uzmanlaşmış
geniş kapsamlı web siteleri henüz ortaya çıkmamıştır.
Türkiye’de tarih öğretmenlerinin dijital haritalara erişebilecekleri kaynaklardan birisi öğretmen paylaşım siteleridir. Diğer
öğretim materyalleri konusunda olduğu gibi, bu sitelerde öğretmenler farklı şekillerde edindikleri veya kendilerinin ürettikleri
haritaları paylaşmaktadırlar. Ayrıca tarih konulu genel web sitelerinin birçoğunda genelde az sayıda da olsa tarih haritaları yer almaktadır. Öğretim materyali üreten ticari kuruluşların web sitelerinde de açık ve ücretsiz olarak sunulan dijital haritalar bulunabilmektedir. Bunların dışında çok farklı tür ve nitelikteki sitede tarih
haritaları bulunmaktadır.
Türkçe dijital harita kaynaklarının bu dağınıklığı karşısında,
öğretmenlerin belirli bir konuda bir dijital haritaya ulaşmasının en
etkin ve kolay yöntemi, Google ve benzeri arama motorlarını kullanmaktır. Özellikle görsel arama uygulaması bu konuda oldukça
faydalıdır.
Haritalarda yazıdan daha çok görsel anlatımın ön planda olması yabancı dilde hazırlanmış haritaların, yabancı dil seviyeleri
yeterli düzeyde olmayan öğretmen ve öğrenciler tarafından da kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Öğretmenler Türkiye ve Türk
tarihinin yanı sıra dünya tarihi ile ilgili konularda yabancı dilde
hazırlanmış haritaları içeren web sitelerinden yararlanabilirler.
İnternet eski dönemlerde yapılmış tarihî haritalar açısından
da çok zengin bir kaynaktır. Bu tür haritalar için telif sorununun
olmaması üniversite, müze, kütüphane ve arşiv gibi kurumlar tara-
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fından dijital ortama aktarılarak, web üzerinden açık ve ücretsiz
olarak paylaşılmasını mümkün kılmaktadır. Tarihî haritalar dönemle ilgili birçok otantik bilgi içermeleri ve dönemin insanlarının
tarih ve coğrafyayla ilgili bakış açılarını yansıtmaları açısından
tarih öğretimi için önemli materyallerdir (Jessop, 2006).
İnternet’teki zengin tarihî harita arşivlerinde Türkiye ve
Türk tarihi ile ilgili çok sayıda dokümana erişme imkânı bulunmaktadır. Ayrıca Ortadoğu ve Türkiye tarihi üzerine uzmanlaşmış
tarihî harita koleksiyonları da mevcuttur. Aşağıda bu web sitelerine
örnekler verilmiştir.
Burada tarih öğretmen ve öğrencilerinin kullanabileceği
Türkçe ve İngilizce web sitelerinden bazı örnekler verilmiştir. Bu
örnekler dört bölümde toplanmıştır:
 Türkçe haritalar;
 İngilizce haritalar;
 Tarihî (eski) haritalar;
 Dilsiz (boş) haritalar.

Türkçe Harita İçeren Web Sitelerinden Örnekler
http://tarihharitasi.blogspot.com
Türkçe haritalar içeren bir blog sitesidir. Zengin bir harita
arşivine sahip olmasa da, tarih öğretmenleri ve öğrencileri için
faydalı olabilir.
www.6dtr.com/TARIH/haritalar
Türk ve dünya tarihiyle ilgili haritaları içermektedir. Türkçe
harita içeren web sitelerine göre, zengin sayılabilecek bir arşivi
vardır (Yaklaşık 150 harita).
www.sosyalbilgiler.biz/forum/haritalar
Sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik hazırlanmış olan bu
forum sitesinde tarih haritaları paylaşılmaktadır. Haritaları indirebilmek için siteye üye olunması gereklidir.
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www.vitaminegitim.com
Türk Telekom yan kuruluşu olan Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından hazırlanan ve devlet kurumlarındaki öğretmen
ve
öğrencilerin
ücretsiz
kullanabildiği
www.vitaminegitim.com web sitesinde video formatında hazırlanmış ve özellikle savaş gibi siyasî olayları anlatan hareketli haritalar
bulunmaktadır (Şekil 19).

Şekil 19: www.vitaminegitim.com Sitesinde Varna Savaşı’nı Anlatan Materyalden Bir Görünüm (Web 147).
www.tarihbilinci.com/forum/tarih-haritalari-atlaslari-95
Bir tarih öğretmeni forum sitesinin harita paylaşım sayfasıdır. Haritaları indirebilmek için siteye üye olunması gereklidir.

122

İngilizce Harita İçeren Web Sitelerinden Örnekler
http://home.zonnet.nl/gerardvonhebel
Bu web sitesi 16. yüzyılın başından 21. yüzyıla kadar Avrupa’daki siyasî yapının gelişimini anlatan bir dizi haritayı içermektedir. Harita sayısı çok fazla olmasa da, kronolojik bir biçimde tüm
Avrupa siyasî haritasının gelişimini ele aldığı için önemlidir. Haritaların görsel kalitesi ve boyutu oldukça iyi düzeydedir. Sitede
ayrıca Almanya ve Benelüx ülkelerinin siyasî gelişimini anlatan
harita serileri vardır.
http://users.erols.com/mwhite28/20centry.htm
Historical Atlas of the Twentieth Century (Yirminci Yüzyıl
Tarih Atlası) ismini taşıyan bu web sitesi dünyanın tüm bölgelerine
ait haritalar bulunmaktadır. 20. Yüzyıl tarihi konuları için oldukça
iyi bir kaynaktır.
www.bbc.co.uk/history/interactive/animations
İngiliz televizyon kuruluşu BBC’nin web sitesinde hareketli
ve interaktif haritalar verilmektedir. Özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşları’yla ilgili haritalar tarih dersleri için iyi bir kaynaktır.
www.edmaps.com/html/links.html
Açık kaynak harita web sitelerini listeleyen web sitesidir.
Oldukça zengin bir web sitesi arşivine sahiptir. Ortadoğu ve Türkiye ile ilgili linkler de bulunmaktadır.
www.euratlas.net/history/europe
Avrupa tarihi ile ilgili haritalar sunan bir web sitesidir. M.S.
1. yüzyıldan 2000’e kadar her yüzyıl başında tüm Avrupa’nın siyasî haritası verilmektedir. Oldukça ayrıntılıdır ve görsel kalitesi
yüksektir. Avrupa tarihi konuların yanı sıra, Osmanlı’nın Avrupa’daki topraklarının gelişimini incelemek için kullanılabilir.
www.explorethemed.com
Historical Atlas of the Mediterranean (Akdeniz Tarih Atlası)
ismini taşıyan bu web sitesi Eski Çağ döneminde Akdeniz medeniyetleri konusunda nitelikli haritalar içermektedir. Sitede ayrıca
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İslamiyet’in doğuşu ve Haçlı Saferleri gibi konularla ilgili haritalar
da bulunmaktadır. Sitede bulunan haritalar seri harita şeklinde
düzenlenmiştir. İnteraktiflik ve hareketlilik düzeyleri çok yüksek
olmasa da, olayların ve siyasî durumun akışını göstermektedir.
www.unc.edu/awmc
Ancient World Mapping Center (Eski Dünye Haritacılığı
Merkezi) isimli ve Amerika Birleşik Devletlerinde Kuzey Korolina
Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir araştırma merkezinin
web sitesidir. Merkezin çalışma alanı Eski Çağ medeniyetleri, özellikle Eski Yunan ve Roma dönemi haritalarıdır. Web sitesinde
Araştırma Merkezinin faaliyetleriyle ilgili bilgilerin yanı sıra, Anadolu ve çevresini de içine alan Eski Yunan ve Roma dönemine ait
çok sayıda harita verilmektedir. Web sitesinin dili İngilizcedir.
www.youtube.com
Video formatında hazırlanan hareketli haritalar için en zengin kaynaklar YouTube başta olmak üzere video paylaşım siteleridir. Bu sitelerde bazıları uzmanlar tarafından profesyonel bir biçimde hazırlanmış, bazıları ise daha amatörce hazırlanmış yüzlerce
hareketli harita bulunmaktadır. Bunların büyük bir kısmı İngilizcedir. Ancak az sayıda da olsa ve kalite olarak iyi bir düzeyde olmasalar da YouTube’da Türkçe olarak hazırlanmış hareketli haritalar
da mevcuttur.
www.zum.de/whkmla/histatlas/asmin/haxottoman.html
Osmanlı tarihi ile ilgili haritalar ve bu konuyla ilgili web sitelerine linkler içeren web sitesidir. İyi hazırlanmış ve zengin bir
içeriğe sahip bir site olmasa da, Osmanlı haritaları ile ilgili nitelikli
web sitelerinin olmamasından dolayı iyi bir kaynak sayılabilir.
Tarihî (Eski) Haritalar İçeren Web Sitelerden Örnekler
Piri Reis Haritaları
http://tarihvemedeniyet.org/2009/07/piri-reisin-haritalari
http://pirireisharitalar.blogspot.com
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Türkiye’de dijital haritacılığın diğer alanlarında olduğu gibi,
tarihî haritaların dijital kopyalarını içeren geniş kapsamlı bir web
sitesi yoktur. Bazı web sitelerinde Piri Reis başta olmak üzere Osmanlı haritacılığından az sayıda da olsa bazı örnekler verilmektedir.
www.davidrumsey.com
David Rumsey Map Collection (David Rumsey Harita Koleksiyonu) İnternet’teki zengin tarihî (eski) harita arşivlerinden
birisidir. Web sitesi toplam 32 bine yakın tarihî haritaya ve haritalarla bağlantılı resme erişim imkânı sağlamaktadır. Siteye ücretsiz
üye olunarak haritaların yüksek çözünürlüklü kopyalarını indirmek
mümkündür. Daha çok Kuzey Amerika ile ilgili haritalar ağırlıkta
olsa da, dünyanın tüm bölgelerine ait haritalar bulunmaktadır. Sitede Türkiye ile ilgili olarak da çok sayıda tarihî harita vardır. Zengin
harita arşivinin yanı sıra, tarihî haritalarla yapılan yenilikçi uygulamalar açısından da www.davidrumsey.com sitesi oldukça iyi bir
örnektir. Tarihî haritaların üç boyutlu olarak düzenlenmesi, tarihî
haritaların Google Maps’de kullanılması gibi farklı uygulamalar
vardır.
www.lib.unimelb.edu.au/collections/maps/digital/walker.ht
ml
Avustralya’da Melbourne Üniversitesi kütüphanesinde bulunan Walker Koleksiyonu 1511-1774 tarihleri arasında üretilmiş
Anadolu ve çevresini ele alan 135 tarihî haritayı barındırmaktadır.
Bu arşiv Türk tarihi açısından oldukça önemlidir. Haritaların dijital
kopyaları üniversite kütüphanesinin web sayfasında verilmektedir.
www.lib.utexas.edu/maps/historical
Teksas Üniversitesi Kütüphanesi web sitesinde yer alan tarihî harita arşivinde, dünyanın diğer bölgelerinin yanı sıra Ortadoğu
ve Türkiye’yle ilgili haritalara yer veren bir bölüm bulunmaktadır.
www.oldmapsonline.org
Bu web sitesi zengin tarihî harita arşivine sahip bazı kütüphane, müze ve diğer kurumların işbirliği ile kurulmuş bir arama
motorudur. Web sitesinde bu arşivlerde bulunan tarihî haritalar
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içinde arama yapılmaktadır. Anahtar kelimelerle yapılan klasik
arama seçeneğinin yanı sıra, Google Maps üzerinden çalışan görsel
bir arama motoru mevcuttur. Motor Google Maps üzerinde seçilen
bölge ile ilgili tarihî haritaları bulmaktadır. Projeye katılan arşivlerin zengin harita koleksiyonları sayesinde her bölgeyle ilgili çok
miktarda harita bulmak mümkündür. Web sitesinin dili İngilizcedir.
Dilsiz (Boş) Harita İçeren Web Siteleri
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Blank_maps
_of_the_world_for_historical_use
Wikipedia’da 19. ve 20. yüzyıllarda farklı tarihlerde dünyanın siyasî haritasının verildiği çok sayıda dilsiz harita bulunmaktadır.
www.atlas-historique.net/cartotheque.html
Bu web sitesinde 19. ve 20. yüzyıl siyasî haritaları dilsiz
versiyon şeklinde verilmektedir. Osmanlı Devletine ait haritalar da
bulunmaktadır. Sitenin dili Fransızcadır.
www.d-maps.com
Oldukça zengin bir dilsiz harita koleksiyonuna sahip bu web
sitesinde hem bölgesel haritalar, hem de tematik tarih haritaları
bulunmaktadır. Haritaları birçok farklı dosya formatında (GIF,
PDF, CDR, SVG, AI, WMF) indirmek mümkündür. Sitenin dili
İngilizcedir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

TARİH ÖĞRETİMİNDE
SANAL MEKÂN UYGULAMALARI

BİT alanındaki gelişmeler müzelerin ve tarihî mekânların
sergilenmesi ve ziyaret edilmesi açısından yeni ufuklar açmıştır.
Artık bilinen klasik müzelerin yanı sıra, web ortamında sanal müzeler ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde tarihî mekânların artık sanal
turlarla gezilmesi mümkündür. Ayrıca var olan mekânların yanı
sıra, günümüzde artık mevcut olmayan veya sadece kalıntıları bulunan mekânların da canlandırmaları yapılmaktadır. Tüm bu gelişmeler tarih öğretimi açısında çok önemli öğretim imkânları sunmaktadır.
SANAL TARİHİ MEKÂNLARIN
GELİŞİMİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ
Web tabanlı sanal tarihî mekân uygulamalarının en önemlilerinden birisi sanal müzelerdir. Dünyada müze koleksiyonlarının
dijital ortama aktarılması 1960’larda başlamıştır. Ancak 1990’lara
kadar bu çalışmalar sadece koleksiyonların arşivlenmesi ve kayıt
altına alınması gibi amaçlara hizmet etmiştir. 1990’larda İnternet
kullanımının yaygınlaşmasıyla, dijital ortam müze koleksiyonlarının sergilenmesi ve müzelerin kamuoyuna bakan diğer işlevlerinin
gerçekleştirilmesinde en önemli araçlardan birisi haline geldi
(EURO İNNOVANET, 2008).
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Sanal müzeler genellikle fiziki olarak gerçekten var olan bir
müzenin dijital ortama taşınması şeklinde oluşturulmaktadır. Yani
sanal müzeler çoğu kez ayrı bir müze olmaktan çok, bir müzenin
dijital versiyonudur. Ancak bazen herhangi bir müzeye bağlı olmayan, ayrı ve bağımsız bir kurum olarak ortaya çıkan sanal müzeler
de vardır. Bu tür sanal müzeler genellikle farklı müzelerde yer alan
koleksiyonlardan eserlerin ortak bir dijital ortamda sergilenmesi
şeklinde olmaktadır.Örneğin Kanada Sanal Müzesi (Virtual
Museum of Canada - www.virtualmuseum.ca) Kanada’da var olan
farklı müzelerde yer alan eserlerden seçilen dijital kopyalarla oluşturulmuş web tabanlı bağımsız bir sanal müzedir. Web sitesinde
çok sayıda özgün sergi, tarihî eserlerin fotoğraflarından ve tarihî
fotoğraflardan oluşan zengin bir fotoğraf arşivi, öğretim etkinliklerine yönelik materyaller sergilenmektedir (Web 116).
Farklı ülkelerin işbirliği ile kurulan sanal müzeler de vardır.
Örneğin Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen Avrupa Sanal
Müzesi (European Virtual Museum) projesi kapsamında oluşturulan sanal müzede (www.europeanvirtualmuseum.net) İtalya, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’da yer alan müzelerden eserler sergilenmektedir. Sergilenen
eserler hakkında oldukça geniş bilginin verildiği web sitesinde,
tarihî eserin ait olduğu dönem, bulunduğu ülke, müze ve eserin
türüne göre arama yapılabilen oldukça kullanışlı bir arama motoru
mevcuttur (Web 89).
Sanal müze uygulamaları genellikle iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Birinci olarak müzenin genel fiziki ortamının iki
boyutlu veya üç boyutlu olarak dijital ortama taşınmasıdır. Bu tür
uygulamalarda sergi salonları, sergilenen eserler ve hatta bazen
müze bahçesi ve binaların dış görünümü tıpkı gerçek ortamında
olduğu gibi canlandırılmaktadır. Kullanıcı gerçek ortamda müzeyi
ziyaret etmeye benzer bir tecrübe yaşamaktadır. İkinci tür uygulamada ise, sadece sergilenen eserler dijital ortama taşınmakta ve
bunlar web sitesinde hazırlanan özel bir sanal ortamda sergilenmektedir. Özellikle birden çok müzeden alınan eserlerle oluşturulan sanal müzelerde ikinci yol tercih edilmektedir (Sylaiou vd.,
2005).
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Web ortamının müzeler için sunduğu imkânlar kısa sürede
çok farklı uygulamaların ortaya çıkmasını sağladı. Bunlar sadece
koleksiyonların dijital ortama aktarılması ve sergilenmesiyle sınırlı
değil, müzelerin kamuoyuna yönelik bilgilendirme ve eğitim işlevleriyle de ilgilidir. Dünyanın birçok ülkesinde müzelerin eğitimle
ilgili işlevlerinin yerine getirilmesinde İnternet en önemli ve etkin
araçlardan birisi olarak kabul edilmekte ve kullanılmaktadır (Alwi
ve McKay, 2009).
Uluslararası Müzeler Konseyi’nin sınıflandırmasına göre
(akt. Sylaiou vd., 2009) kuruluş amaçlarına ve içeriklerine göre,
web tabanlı sanal müzelerin üç farklı türü vardır: Broşür müze,
içerik müzesi ve öğrenme müzesi. Broşür müze türü uygulamalarda temel amaç web ortamında müzenin tanıtımını yapmaktadır. Bu
tür web sitelerde genellikle müze hakkında açıklayıcı bilgiler, erişim ve ziyaret bilgileri ve bazen koleksiyonlardan sınırlı sayıda
örnekler verilmektedir. İçerik müzesi türünde temel amaç, müze
koleksiyonlarını web ortamına taşımaktır. Müzede yer alan çok
sayıda eser web ortamında sergilenir. Öğrenme müzesi türünde ise,
temel amaç koleksiyonları web ortamına taşımanın ötesinde, kullanıcılar için verimli bir ziyaret ve öğrenme ortamı sağlamaktadır.
Bu tür sanal müzelerde eserlerin sergilenmesinin dışında, farklı
türde ve genellikle interaktif nitelikte bilgilendirme ve öğrenme
uygulamaları mevcuttur. Ayrıca bu tür sitelerde öğrenci ve öğretmenlere yönelik olarak etkinlikler ve içerikler hazırlanmaktadır.
Sanal müze uygulamaları hem müzeler, hem de kullanıcılar
açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Müze koleksiyonlarının
sanal ortama taşınması bunların korunması ve gelecek kuşaklara
aktarılmasının yollarından birisidir. Dijital ortamda eserlerin ve
bunlarla ilgili tarihsel bağlamın açıklanmasıyla ilgili uygulamalar
fiziki ortama göre çok daha geniş bir biçimde ve farklı yöntemler
kullanılarak yapılabilir. Web ortamı müzeler için, koleksiyonlarını
ziyarete gelme imkânı olmayan milyonlarca insana ulaştırmak ve
tanıtmak için mükemmel bir araçtır. Ayrıca sanal müze uygulamaları mekân eksikliği yüzünden sergilenemeyen tarihî objelerin ve
kamuya açık sergileme durumunda zarar görme ve yıpranma riski
bulunan eserlerin sergilenmesinde ve sergileme maliyetlerinin düşürülmesinde büyük kolaylık ve imkânlar sağlamaktadır. Kullanıcı129

lar açısından da, sanal müze uygulamaları herhangi bir uzaklık ve
zaman sınırlaması olmaksızın müze koleksiyonlarına erişme imkânı sağlamaktadır. Ayrıca, sanal müze uygulamalarının çoğunda
fiziki olarak müzede yer almayan öğrenme ve eğlenme ortamları
yaratılmaktadır. Sanal müzelerin ziyaretçiye sağladığı bir diğer
avantaj web ortamının sağladığı bağlantı olanaklarıyla incelenen
eserle ilgili diğer eserlere ve bilgilere ulaşmanın oldukça kolay
olmasıdır (Daly ve Ballantyne, 2009; EURO İNNOVANET, 2008;
Sylaiou vd. 2005).
Bu avantajlarına karşılık, sanal müzelerin bazı sınırlılıkları
da vardır. Temel sınırlılık dijital canlandırma ne kadar iyi yapılırsa
yapılsın, sanal müze ziyaretinin fiziki ortamda yapılan gerçek bir
ziyaretle yaşanan algılamayı ve bireysel tecrübeyi yaşatamayacağı
gerçeğidir (Sylaiou vd., 2009). Bugün için ileri düzeydeki görüntüleme ve canlandırma teknikleri gerçek ortamın otantikliğini tam
olarak karşılamaktan uzaktır. Ayrıca her türlü canlandırma bunun
yapan kişinin ve kullanılan yöntem ve araçların izini taşımaktadır.
Web ortamının sağladığı teknolojik imkânlarla sadece müzeler değil, tarihî yapılar, anıtlar, tarihî şehir dokuları, antik kent kalıntıları, savaş gibi tarihî olayların geçtiği yerler gibi tarihî mekânlar da sanal ortamda canlandırılmaktadır. Sanal müzelerde kullanılanlara benzeyen, iki veya üç boyutlu görüntüleme tekniklerinin
kullanıldığı bu uygulamalarda kullanıcılara web ortamında
interaktif olarak tarihî mekânı görüntüleme imkânı sunulmaktadır.
Bu tür uygulamalar kullanıcılara fotoğraf veya video gibi araçların
sunduğunun çok ötesinde bir gözlem imkânı sağlamaktadır.
İnternet ortamında oluşturulan sanal tarihî mekân uygulamalarının büyük bir bölümünde, gerçekte günümüzde mevcut olan
tarihî mekânların görüntüleme araçları kullanılarak dijital ortamda
görsel olarak canlandırılması söz konusudur. Ancak günümüze
ulaşmamış veya sadece kalıntıları ulaşmış tarihî mekânların bilgisayar destekli grafik teknikleri kullanılarak gerçeğine uygun bir
biçimde ve üç boyutlu olarak canlandırılması uygulamaları da bulunmaktadır.
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TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA
SANAL TARİHÎ MEKÂN UYGULAMALARI
Sanal müze ve tarihî mekân uygulamaları dünya genelinde
oldukça yaygınlaşmıştır. Gerçek müzelerin web sitelerinde dijital
koleksiyonların oluşturulması veya farklı müzelerdeki eserleri kapsayan bağımsız sanal müze uygulamaları şeklinde dünya genelinde
çok sayıda uygulama vardır. Ayrıca tarihî mekânların interaktif
görüntülerini içeren çok sayıda web sitesi oluşturulmuştur.
Türkiye’de de sanal müze ve tarihî mekân uygulamalarının
örnekleri bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesindeki “Sanal Gezinti” uygulaması Türkiye’deki çok sayıda müze,
saray, cami, kilise, anıt gibi tarihî mekânı web ortamında ziyaret
etme imkânı sağlamaktadır (Web 104).

Şekil 20: Kültür ve Turizm Bakanlığı Web Sitesindeki “Sanal Gezinti” Uygulamalarından Bir Örnek: Anadolu Medeniyetleri
Müzesi (Web 103).
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesindeki en iyi sanal
müze uygulamalarından birisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi’dir
(Şekil 20). Müzenin sergi salonlarından ve bahçesinden çok sayıda
noktadan alınan 360 derecelik görüntülerle, müzenin neredeyse
tüm bölümlerini ziyaret etmek mümkündür. Sergi mekânlarının
karşısına konulan görüntü noktaları eserleri ayrıntılı bir biçimde
incelemeyi mümkün hale getirmektedir. Görüntü noktalarını belirten kroki sayesinde ziyaret edilen noktanın müzedeki konumunu
belirleme ve başka bir görüntü noktasına geçme imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca ekranda beliren oklarla ziyareti sürdürmek de mümkündür. Daha ayrıntılı bir görüntü için müze görüntüsünü tam ekran olarak kullanma imkânı da vardır (Web 103).
Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesindeki “Sanal
Gezinti” uygulamalarının hepsinin Anadolu Medeniyetleri Müzesi
örneği kadar başarılı olmadığını vurgulamak gerekir. Uygulamaların birçoğunda video görüntüsü veya fotoğraf slaytı gibi interaktif
olmayan klasik yöntemler kullanılmaktadır. Örneğin Dolmabahçe
Sarayı gibi önemli bir yapı ile ilgili olarak sadece kısa süreli bir
video görüntüsü bulunmaktadır. Ayrıca Süleymaniye ve Selimiye
Camileri gibi birçok önemli eserle ilgili olarak herhangi bir uygulama bulunmamaktadır (Web 106).
Müzelerin kendi web sitelerindeki uygulamalar genelde
“broşür sanal müze” düzeyini geçmemektedir. Örneğin Arkeoloji
Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi’ni bünyesinde barındıran İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin web sayfasında
(www.istanbularkeoloji.gov.tr) koleksiyonların sergilenmesine
yönelik olarak sadece çok sınırlı sayıda eserin fotoğrafları verilmektedir. Türkiye’nin en önemli ve zengin müze kompleksini oluşturan bu kurumun web sitesi web tabanlı modern müzecilik açısından çok gerilerdedir (Web 101).
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinde
yer alan bazı uygulamalar müzelerin kendi web sitelerinde mevcut
değildir. Örneğin Bakanlığın web sitesinde Topkapı Sarayı’nın
Kutsal Emanetler ve Harem Dairelerinin 360 derecelik, interaktif
ve panoramik görüntüleri verilmektedir (Web 105). Ancak Topkapı
Sarayı Müzesi web sayfasında bu uygulamalar mevcut değildir.
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Sadece Sarayın bazı bölümlerinin video formatında görüntüleri
yayınlanmaktadır (Web 139).
Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinin dışında, devlete ait
veya özel girişimciler tarafından kurulan bazı müzelerin web sitelerinde sanal müze uygulaması mevcuttur. Örneğin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası web sitesinde yer alan “Sanal Müze”
(http://sanalmuze.tcmb.gov.tr/sanalmuze) geniş bir koleksiyona
sahip olmasa da, oldukça önemli eserler içermektedir. Sanal Müzede Osmanlı dönemine ait altın paralar, Osmanlı ve Cumhuriyet
döneminde çıkarılan kâğıt para ve hisse senetleri, hatıra paralarından örnekler, para basımı ve kullanımı ile ilgili bazı resmî belgeler
ve TCMB resim koleksiyonundan örnekler verilmektedir (Web
38).
Özel müzelerin web sitelerindeki sanal müzelere örnek olarak Antalya’da bulunan Suna – İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi
(www.kaleicimuzesi.com) verilebilir. Müzenin web sitesinde koleksiyonlardan bazı örnekler sergilenmektedir. Ayrıca müzede
“Sanal Gezinti” yapma imkânı da bulunmaktadır (Web 102).
Müzelerin web sitelerinde yer alan sanal müze uygulamaları
dışında, müzelerin ve tarihî mekânların 360 derece panoramik ve
interaktif görüntülerini veren ve özel girişimciler tarafından kurulmuş çok sayıda web sitesi vardır. Aşağıda Türkiye’de oluşturulan
bu tür sitelerden iki örnek ve Türkiye dışından bir örnek incelenmiştir.
Örnek 1: www.3dmekanlar.com
3dmekanlar.com sitesi Türkiye’de tarihî mekân görüntüleme
amaçlı sitelerin en nitelikli ve zengin içeriğe sahip örneklerinden
birisidir. Türkiye’de ve diğer Osmanlı coğrafyasında bulunan çok
sayıda tarihî mekânın görüntüsü yer almaktadır (Şekil 21). Ayrıca
Osmanlı coğrafyası dışındaki bazı Avrupa ve Arap ülkelerinden de
eserler vardır. Tarihî mekânların ağırlıkla olduğu sitede, şehir görüntüleri, modern mimarî yapılar ve doğa manzaraları da bulunmaktadır. Mekânlar 360 derece panoramik görüntü şeklinde verilmektedir. Görüntü kalitesi ve kullanma kolaylığı açısından oldukça
iyi bir düzeydedir. Sitede yer alan mekânları eklenme tarihine,
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bulunduğu şehir veya ülkeye ve mekânın niteliğine göre arama
imkânı sağlayan oldukça kullanışlı bir katalogu vardır. Türkçenin
yanı sıra, İngilizce ve Arapça dil seçenekleri de bulunmaktadır
(Web 57).

Şekil 21: www.3dmekanlar.com Web Sitesinde Sultanahmet
Camii’nin Üç Boyutlu Panoramik Görüntülerinin Verildiği Bölümün Giriş Sayfası (Web 58).
Örnek 2: www.360tr.com
Türkiye’de tarihî mekânların 360 derecelik panoramik ve
interaktif görüntülerinin sunan bir diğer başarılı web sitesi örneği
360tr.com’dur. Sitede Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda
müze, tarihî eser ve tarihî şehirlerin görüntüleri yer almaktadır
(Şekil 22). Sitede sergilenen görüntülerin bir kısmı 360tr.com tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer kamu kurumları için
üretilen uygulamalardır. Şehirlere göre veya arama motoruna mekânın ismi yazılarak arama yapılabilmektedir. Görüntülerin büyük
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çoğunluğu “sanal tur” olarak, kullanıcının ekranda görünen oklar
vasıtasıyla gezintiyi yönlendirebileceği şekilde düzenlenmiştir.
Böylece kullanıcılara tarihî mekânın içinde dolaşma hissi verilmekte ve mekânın farklı yerlerini görme imkânı sağlanmaktadır.
Sitede yer alan görüntülerin görsel kalitesi oldukça iyi düzeydedir.
Kullanım dilleri Türkçe ve İngilizcedir (Web 55).

Şekil 22: www.360tr.com Sitesinde Panoramik Görüntüleri
Verilen Tarihî Şehir Dokusu Örneği: Amasya (Tam ekran modu),
(Web 56).
Yukarıda verilen örneklerin dışında, Türkiye’de müze ve tarihî mekânların panoramik ve interaktif görüntülerini sunan
www.mekan360.com ve www.panoramikistanbul.com gibi başka
web siteleri de bulunmaktadır.
Örnek 3: www.world-heritage-tour.org
Dünyada bu tür uygulamaların geniş kapsamlı örneklerinden
birisi, UNESCO’nun desteğiyle hayata geçirilen world-heritagetour.org web sitesidir (Şekil 23). Sitede UNESCO kültür mirası
listesinde olan dünya genelindeki tarihî mekânların bir bölümünün
360 derecelik panoramik ve interaktif görüntüleri yer almaktadır.
Dünya genelinde çok sayıda ülkeden örnekler yer almaktadır. Türkiye’den de Kapadokya bölgesinde yer alan bazı tarihî yapıların
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görüntüleri verilmektedir. Web sitesinde İngilizce ve Fransızca dil
seçeneği bulunmaktadır (Web 149).

Şekil 23: www.world-heritage-tour.org Web Sitesi Giriş
Sayfası (Web 149).
GÜNÜMÜZDE MEVCUT OLMAYAN
TARİHİ MEKÂNLARIN CANLANDIRILMASI
Yukarıda belirtildiği gibi, tarihî obje ve mekânların web tabanlı olarak dijital ortama aktarılması sadece günümüzde gerçek
olarak var olan eşyalar ve eserler için geçerli değildir. Günümüzde
artık var olmayan veya sadece kalıntıları bulunan tarihî yapı ve
mekânların bilgisayar ortamında gerçeğe uygun üç boyutlu modellerinin oluşturularak web ortamına aktarılması uygulamaları da
oldukça yaygındır. Ayrıca tarihî yapı ve mekânlar dışında, savaş
sahneleri, günlük hayattan sahneler, gemi gibi ulaşım araçları gibi
olguların da üç boyutlu canlandırma örnekleri vardır. Aşağıda farklı konularda ve farklı dönemlere ait dört örnek incelenmiştir.
Üç boyutlu grafiklerle tarihî mekân ve ortamların gerçeğe
uygun olarak canlandırılması uygulamaları özellikle Eski Çağ dö136

nemine ait konularda sıklıkla yapılmaktadır. Bu dönemden geri
kalan yapı ve şehir kalıntılarından yola çıkarak, sanal ortamda tarihî ortam yeniden canlandırılmaktadır. Bu tür uygulamalar sadece
eğitim amaçlı olarak öğrencilere veya genel kamuoyuna yönelik
değildir. Arkeoloji ve sanat tarihi alanlarında bilgisayar ortamında
sanal canlandırmalar bilimsel araştırma yöntemi olarak kullanılmaktadır (Rua ve Alvito, 2011). Batı ülkelerinde özellikle Roma
dönemiyle ilgili olarak çok sayıda gerçeğe uygun üç boyutlu canlandırma çalışması yapılmıştır. Ancak bunların hepsi web tabanlı
interaktif görsel uygulama şeklinde düzenlenmemiştir.
Örnek 1: Antik Milet’te Sanal Tur
(www.fhw.gr/choros/miletus/360vr/en)
Yunanistan’da bulunan Yunan Dünyası Vakfı (Foundation
of the Hellenic World) Eski Yunan medeniyeti şehirlerinin gerçeğe
uygun dijital modellerinin üretilmesi konusunda birçok çalışma
yapmıştır. Bu çalışmalardan birisi Türkiye’de bulunan Milet şehrini konu almaktadır. Vakfın web sitesinde bununla ilgili farklı uygulamalar bulunmaktadır.

Şekil 24: Antik Milet’te Sanal Turdan Bir Görünüm (Web
93).
Web sitesinde yer alan Antik Milet kenti ile ilgili uygulamalardan birisi sanal şehir turudur. Bu uygulamada, dijital ortamda
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gerçeğe uygun olarak oluşturulmuş Milet modelinin farklı noktalarına koyulan 360 derecelik panoramik ve interaktif görüntülerle,
kullanıcılara şehrin sokaklarında sanal gezinti yapma imkânı sağlanmaktadır (Şekil 24). Görüntülerde yapılar ve şehir dokusunun
yanı sıra günlük aktivitelerini yapan insanlar da görülmektedir.
Ekranın sağ tarafında bulunan haritada görüntü alınan noktalar
gösterilmektedir. Kullanıcı bu noktaları tıklayarak bulunduğu yeri
değiştirebilmektedir (Web 91). Web sitesinde Milet şehriyle ilgili
olarak sanal tur uygulaması dışında, video formatında üç boyutlu
görüntüler de bulunmaktadır (Web 92).
Örnek
2:
Dijital
http://dlib.etc.ucla.edu)

Karnak

(Digital

Karnak,

Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi (UCLA) bünyesinde
bulunan Experiential Technologies Center (ETC) eski dönemlere
ait, bugün mevcut olmayan yapıların dijital modellerinin yapılması
alanında dünyadaki en ileri araştırma merkezlerinden birisidir.
UCLA-ETC tarafından büyük çoğunluğu Eski Çağ dönemine ait
olmak üzere çok sayıda modelleme çalışması yapılmıştır. Türkiye’de yer alan Roma dönemine ait iki antik kentteki bazı yapıların
dijital modellerinin yapılmasını içeren Dijital Anadolu (Digital
Anatolia) başlıklı, henüz gerçekleşmemiş bir projesi bulunmaktadır
(Web 18).
UCLA-ETC tarafından gerçekleştirilen ve web tabanlı uygulaması bulunan projelerden birisi Eski Mısır döneminden kalan en
büyük ve önemli arkeolojik alanlardan Karnak’ın dijital modelinin
yapılmasıdır. Karnak iki bin yıla yakın uzun bir dönemde farklı
firavunlar tarafından yaptırılmış birçok yapıdan oluşan büyük bir
tapınak kompleksidir. Dijital Karnak projesi bu yapıların zaman
içerisindeki gelişimini üç boyutlu modellerle canlandırmayı amaçlamaktadır (Web 11).
Proje web sitesinde üç farklı uygulama yer almaktadır.
Karnak tapınak kompleksinin kronolojik gelişiminin verildiği birinci uygulamada, plan üzerinde farklı dönemlerde yapılan yapılar
ve zaman içinde gelişimi anlatılmaktadır (Web 14). İkinci uygulamada yapıların gelişimi videolarla anlatılmaktadır. Bu bölümde
kompleksteki farklı yapıların yapılışını ve mimarî özelliklerini
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gösteren çok sayıda video bulunmaktadır (Web 12) Üçüncü uygulama ise Karnak tapınak kompleksinin Google Earth üzerinde dijital modelinin oluşturulmasını içermektedir (Web 13). Siteden indirilen bir dosyanın bilgisayarda çalıştırılmasıyla Google Earth programında gerçek uydu görüntüsü üzerinde Karnak tapınak kompleksinin üç boyutlu dijital modeli oluşmaktadır. Sayfadaki kronoloji
uygulaması ile yapıların zaman içerisindeki gelişimi izlenebilmektedir (Şekil 25).

Şekil 25: Google Earth Üzerinde Karnak Tapınak Kompleksinin Üç Boyutlu Dijital Modeli.
Örnek 3: Güney Fransa’da Roma Dönemine Ait Bir Yapı
(www.villa.culture.fr)
Fransız Kültür Bakanlığı’nın web sitesinde Fransa’nın güneyinde Loupian kasabasında bulunan Roma dönemine ait büyük bir
çiftlik evinin dijital modeli verilmektedir. Bu yapı Roma döneminde önemli ve zengin aileler tarafından kullanılan, mozaikleri ve
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diğer mimarî özellikleriyle önem taşıyan bir çiftlik evidir. Günümüze temelleri ve zemin mozaikleri ulaşmıştır (Web 17).
Web sitesinde yapının M.S. 1. yüzyıldan 5. yüzyıla kadarki
gelişim ve değişimini gösteren dört farklı üç boyutlu modeli yer
almaktadır (Şekil 26). Üç boyutlu uygulama yapıyı farklı açılardan
görme imkânı sağlamaktadır (Web 144) . Web sitesinde ayrıca
yapıya ve dönemin tarihî ortamına ait görsel dokümanlar ve bilgiler verilmekte ve yapının mevcut haline sanal ziyaret imkânı sağlanmaktadır (Web 143).

Şekil 26: Roma Dönemine Ait Bir Yapının Üç Boyutlu Dijital Canlandırma Örneği (Web 144).
Örnek 4: BBC Sanal Turları (BBC Virtual Tours www.bbc.co.uk/history/interactive/virtual_tours)
İngiliz devlet televizyonu BBC’nin sitesinde tarih öğretimine yönelik bölümde verilen “sanal tur” uygulamaları tarihî olay ve
olguların web tabanlı canlandırılması projeleri için iyi bir örnektir.
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Web sitesinde İngiliz ve dünya tarihinin farklı dönemlerinden yerleşim yeri, savaş sahnesi, ev eşyaları, gemi gibi ulaşım araçları,
köprü yapımı gibi farklı tarihî olgu ve olayların üç boyutlu ve
interaktif canlandırma uygulamaları verilmektedir (Web 67).
Şekil 27’de görülen örnekte, ünlü İngiliz kaşif Kaptan
Cook’un Avustralya bölgesine yaptığı keşif gezisinde kullandığı
gemi olan Endeavour’un üç boyutlu dijital modeli yer almaktadır.
İnteraktif uygulama sayesinde gemiyi farklı açılardan ve yakınlıktan inceleme imkânı bulunmaktadır (Web 64).

Şekil 27: BBC Web Sayfasında Üç Boyutlu Canlandırma
Örneği: Kaptan Cook’un Gemisi Endeavour (Web 68).
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SANAL TARİHİ MEKÂNLARLA TARİH ÖĞRETİMİ
Müzeler ve tarihî mekânlarda yapılan öğretim etkinlikleri tarih öğretimi için başka bir şekilde oluşturulması çok zor olan öğrenme ortamları sunmaktadır. Müzeler ve tarihî mekânlar öğrenciye tarihî mekân ve objeleri herhangi bir aracı olmaksızın gözlemlemeyi ve böylece otantik ve bireysel bir tarih tecrübesi yaşamalarını sağlar (Ata, 2009). Ancak bu tür etkinliklerin önünde ziyaret
edilecek mekânın uzaklığı, gezinin ekonomik maliyeti, ayrılacak
zamanla ilgili sorunlar, organizasyon zorlukları gibi bazı önemli
engeller mevcuttur. Dolayısıyla bu tür öğretim etkinliklerinin sık
bir biçimde uygulanması oldukça zordur.
Web tabanlı sanal müzeler ve tarihî mekânlar birçok ülkede
tarih öğretiminde etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Yapılan uygulamalar bu tür öğretim etkinliklerinin öğrencilerin öğretim konusunda yönelik ilgilerini arttırdığını, tarihî olgu ve kavramları kavrayışlarını kolaylaştırdığını, işbirlikli öğrenme ortamları yarattığını,
öğrenci merkezli öğrenmeyi teşvik ettiğini, farklılaştırılmış bireysel öğrenme süreçlerini desteklediğini ve birinci el kaynaklara dayalı öğrenme için uygun bir ortam hazırladığını göstermektedir
(Bouck vd., 2009; Kavouklis, 2010; Sumption, 2001; Ulusoy,
2010). Ancak Ata’nın (2009) vurguladığı gibi, web tabanlı uygulamaların gerçek müze ve mekân ziyaretlerinin yerini tam olarak
tutması mümkün değildir. Dolayısıyla web tabanlı müze ve tarihî
mekân uygulamalarını gerçek ziyaretlerin bir alternatifi olarak
değil, yeni ve farklı bir öğretim yöntemi olarak değerlendirmek ve
uygulamak gerekir.
Araştırmalar ve uygulamalı çalışmalar web tabanlı sanal
müze ve mekânların tarih öğretiminde farklı şekillerde kullanılabileceğini göstermektedir. Sanal müze ve mekânlar her şeyden önce
öğrencilerin sanal gezintiler yapmalarına imkân tanımaktadır. Öğrenciler bu şekilde sanal ortamda müze koleksiyonlarını, tarihî yapı
ve anıtları, savaş alanı gibi mekânları gözleme olanağı bulmaktadır.Sanal gezinti etkinliklerinde öğretmen öğrencilere gezi ile ilgili
genel bir değerlendirmenin yazılması veya seçilen belirli konularda
izlenimlerin aktarılması gibi görevler verebilir. Ayrıca bazı durumlarda öğretmen tarafından düzenlenen herhangi öğretim etkinliği
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olmaksızın da, sanal müze ve mekânlarda yapacakları gezintiler
öğrenciler için verimli bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır. Sanal
müze ve tarihî mekân uygulamalarının birçoğunda öğrencilerin
kullanımını kolaylaştırmak için düzenlemeler yapılmakta ve uygun
öğrenme ortamları yaratılmaktadır. Bu durum öğrencilerin bireysel
kullanımlarını kolaylaştırdığı gibi, öğrenme ortamının kalitesini de
arttırmaktadır (Web 44).
Sanal müze ortamında yapılan öğretim etkinlikleri gerçek
müze ortamında yapılan etkinliklerini desteklemek ve geliştirmek
amacıyla da kullanılmaktadır. Müzelerde yapılan öğretim etkinliklerinin verimli bir öğrenme ortamını doğurabilmesi için ön hazırlıkların iyi yapılması ve öğrenme sürecinin müze ziyareti sonrasında yapılan çalışmalarla desteklenmesi gerekir. Sanal müzeler bu
açıdan oldukça uygun ve verimli bir çalışma ortamı sağlamaktadır.
Müze ziyareti öncesinde sanal müze ortamında yapılan etkinliklerle öğrenciler müze koleksiyonları hakkında bilgilendirilebilir ve
yapılması planlanan etkinlikler için öğrencilerin hazırlık yapmaları
sağlanabilir. Müze ziyareti sonrasında da, sanal müzeler öğrencilerin ziyaretle ilgili yapacakları çalışmaları destekleyebilecek önemli
bir öğretim aracıdır (Economou, 2004; Kavouklis, 2010).
Web tabanlı uygulamaların öğretimde müzelerin kullanılmasıyla ilgili sağladığı bir diğer önemli imkân öğrencilerin çevrimiçi
oyun ve webquest gibi öğretim uygulamalarını gerçekleştirilmesidir. İçeriği müze koleksiyonları kullanılarak hazırlanan bu tür etkinliklerle, öğrencilerin interaktif ve eğlenceli bir biçimde müzede
sergilenen eserleri keşfetmeleri sağlanabilir. Birçok müzenin web
sitesi bu tür uygulamaları içermektedir (Web 3;Web 74; Web 121).
Web tabanlı müze uygulamaları öğrencilerin tarihî eser sergisi düzenleyen bir sanat uzmanı (küratör) gibi çalıştığı öğretim
etkinliklerinin düzenlenmesine imkân tanımaktadır. Bu tür öğretim
etkinliklerinde öğrenci web ortamındaki müze koleksiyonlarından
eserler seçerek, kendi müze sergisini oluşturmakta ve web üzerinden yayınlamaktadır (Castle, 2004; Okolo vd., 2007). Birçok ülkede öğrencilerin bu tür öğrenim etkinlikleri yapmalarına imkân sağlayan web siteleri geliştirilmiştir. Örneğin Kanada Sanal Müzesi
(www.virtualmuseum.ca) öğrencilere ve ilgili diğer kişilere müze
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web sitesinde oluşturdukları üyelik hesapları vasıtasıyla, müzede
yer alan eserler arasından kendi sergilerini hazırlamalarına ve paylaşmalarına imkân sağlamaktadır (Web 117).
Michigan Devlet Üniversitesi web sitesinde oluşturulan Sanal Tarih Müzesi (Virtual History Museum - http://vhm.msu.edu)
uygulamasında, öğrenciler web ortamında herhangi bir kaynaktan
buldukları tarihî obje fotoğraflarıyla tematik sergiler hazırlamakta
ve bunlar üzerinde farklı öğretim etkinlikleri uygulamaktadırlar.
Öğretmenler de web sitesindeki uygulamalara katılmakta ve öğrencilerinin çalışmalarını yönlendirmektedirler (Web 48). Bu web
sitesinde yapılan öğretim uygulamaları üzerinde yapılan araştırmalar, web sitesindeki etkinliklerin araştırma ve öğrenme sürecine
katılmaya yönelik öğrenci ilgi ve motivasyonunu çok olumlu bir
biçimde etkilediğini, işbirlikli öğrenme ortamları yarattığı, öğrenciler için farklılaştırılmış öğrenme süreçleri sağladığı ve öğretmenler
için de alternatif değerlendirme araçları sunduğunu göstermiştir
(Bouck vd., 2009).
Sanal müze ve tarihî mekân uygulamaları tarihî eser ve yapıların inşa sürecinin interaktif animasyonlarla anlatılması gibi tarihî
olguların gerçekleşme süreçlerinin canlandırılması ve öğrencilere
interaktif ve görsel uygulamalarla sunulmasına imkân tanımaktadır. Bu konuda yapılan birçok uygulama mevcuttur. Örneğin İngiltere’de bulunan Manchester Müzesi tarafından öğretime yönelik
olarak geliştirilen bir uygulamada, Eski Mısır’da bir evin inşası
için gerekli briketlerin hazırlanması ve evin yapımı öğrencilerin
interaktif olarak oynayabileceği bir uygulama ile canlandırılmıştır.
Eski Mısır medeniyeti ile ilgili geniş bir koleksiyona sahip olan bu
müzede bu uygulama öğrencilerin tarihî eserlerle ilgili yapacakları
etkinlikleri desteklemek amacıyla kullanılmıştır (Economou,
2004). BBC web sitesinde yer alan bir diğer uygulamada, endüstri
devriminin başlangıcında (1777-1779) inşa edilen ve dünyada demir-çelik konstrüksiyon olarak yapılan ilk köprü örneği olan Demir
Köprü’nün (The Iron Bridge) inşa süreci üç boyutlu ve interaktif
olarak anlatılmaktadır (Web 65).
Web tabanlı sanal müze ortamlarında yapılan öğretim etkinliklerinin yanı sıra, video konferans sistemiyle yapılan öğretim
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uygulamaları da vardır. Bu tür uygulamalarda müze ile okul arasında video konferansla kurulan görüntülü iletişim aracılığıyla eş
zamanlı olarak öğrenciler ile müze uzmanları birlikte öğretim etkinlikleri gerçekleştirmektedirler. Bu uygulamalar müze koleksiyonlarını sınıfa taşımanın ötesinde, öğrencilerin doğrudan müze
uzmanlarıyla iletişime geçmelerine, sorular sormalarına ve öğrenci
grubunun öğrenme özellikleri, ilgi, ve beklentilerine uygun öğretim
etkinliklerinin planlanmasına imkân tanımaktadır (Sumption,
2001). Video konferans yöntemi dünyanın birçok ülkesinde müzeler ve arşiv kurumları tarafından bir öğretim aracı olarak kullanılmaktadır (Web 2; Web 6; Web 112; Web 120).

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA
ÖĞRETİM AMAÇLI MÜZE WEB SİTELERİ
Web tabanlı sanal müzelerde gelişmiş çoklu ortam araçlarının ve interaktif uygulamaların kullanılması her zaman verimli ve
etkin bir öğrenme ortamının oluşturulması anlamına gelmemektedir. Zengin içerikli birçok sanal müze ortamı öğrenciyi aktif öğrenme sürecine sokacak yöntem ve araçlar kullanılmadığı için koleksiyonların pasif bir biçimde gözlenmesi ve bazı bilgilerin aktarılmasının ötesinde bir öğrenme ortamı sunamamaktadır (Brown,
2006). Dolayısıyla web tabanlı müze ve tarihî mekân uygulamalarının etkin ve verimli bir öğrenme ortamı oluşturabilmeleri için,
web sitelerde öğretime yönelik olarak düzenlenmiş ve öğrenci
merkezli etkinliklere dayanan içerik ve uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda incelendiği gibi, sanal müze uygulamalarının bazılarında amaç müze koleksiyonlarının web ortamda sergilenmesiyle
sınırlı kalmaktadır. Bazı sanal müze uygulamalarında ise web ortamı koleksiyonların sergilenmesinin ötesinde, müzelerin kamuoyuna yönelik eğitim, öğretim ve bilginin yaygınlaştırılması görevini yerine getirmede etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu tür
müzelerin bazılarının web siteleri tarih öğretimine yönelik oldukça
zengin ve gelişmiş bir öğretim içeriği sunmaktadır. Bazı örneklerde
ise web siteleri sanal müze uygulamasının ötesine geçip, bir tarih
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öğretimi portalı niteliği kazanmaktadır. Bu nitelikte iki örnek aşağıda incelenmiştir.
Örnek 1: Britanya Müzesi (British
http://www.britishmuseum.org/learning.aspx)

Museum

-

Londra’da bulunan Britanya Müzesi öğretime yönelik web
sitesi uygulaması açısından dünyadaki en iyi örneklerden birisidir.
Müze web sitesinde öğretime yönelik hazırlanan içerikler öğretmen
ve öğrencilere yönelik ve okul odaklı uygulamaların ötesinde, aile
ortamında eğitimi ve yetişkinleri de içine alan, geniş kapsamlı bir
yaklaşımla düzenlenmiştir. Web sitesinin eğitime ayrılan bölümünde okul ve öğretmenlere, ailelere, yetişkinlere ve çocuklara
yönelik farklı bölümler hazırlanmıştır (Web 75).
Öğretmenler için ayrılan bölümde gerçek müze ortamında
yapılan etkinlikler hakkında bilgi ve dokümanların yanı sıra, okul
ortamında web tabanlı olarak yapılan öğretim etkinlikleri ile ilgili
açıklamalar, dokümanlar ve kaynaklar verilmektedir. Müze tarafından sunulan öğretim etkinlikleri öğrencilerin düzeylerine göre
sınıflandırılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin meslekî gelişime yönelik
olarak düzenlenen etkinlik ve programlar mevcuttur (Web 76).
Müze web sitesinde öğretmenlerin web tabanlı öğretim etkinlikleri düzenlemesine yönelik bilgi, doküman ve kaynakların
yanı sıra, öğrencilerin bireysel olarak web tabanlı olarak uygulayabilecekleri etkinlikler de vardır. Bunlardan birisi olan “Webquests”
uygulamasında, öğrencilerin müze koleksiyonları ve kaynakları
üzerinde, seçilen konuyla ilgili verilen görevler doğrultusunda
keşif ve araştırma yapmaları öngörülmektedir (Şekil 28). Burada,
öğrencilerin düzeylerine göre sınıflandırılmış çok sayıda konu ve
görev bulunmaktadır (Web 29). Web sitesinde bunun dışında oyun
ve keşif türünde öğrencilere yönelik hazırlanmış birçok başka çevrimiçi öğrenme etkinliği bulunmaktadır (Web 74).
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Şekil 28: Britanya Müzesi Web Sitesinde “WebQuests” Uygulamasından Bir Görünüm (Web 29).
Örnek 2. Smithsonian Tarih Kâşifi (Smithsonian's History
Explorer - www.historyexplorer.si.edu)
Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ve bünyesinde çok
sayıda müzeyi barındıran Smithsonian kurumu tarafından geliştirilen web sitesi müzeler tarafından hazırlanan tarih öğretimi web
sitelerinin gelişmiş ve nitelikli bir örneğidir. İçeriği, kuruma bağlı
Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi tarafından hazırlanan web sitesinde derste öğretmen tarafından uygulanabilecek veya öğrenci tarafından web tabanlı olarak kullanılabilecek çok sayıda öğretim etkinliği bulunmaktadır (Web 99).
Türkiye’deki Sanal Müzelerde Öğretim Boyutu
Yukarıda örnekleri incelendiği gibi, Türkiye’de sanal müze
ve tarihî mekân uygulamaları oldukça gelişmiştir. Kullanılan teknikler ve görsel kalite açısından, ülkemizde yurt dışındaki örneklerle aynı seviyede birçok örnek bulunmaktadır. Ancak sanal müzelerin öğretime yönelik amaçları ve uygulamaları açısından ülke-
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mizdeki örnekler oldukça yetersizdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı
bünyesindeki müzelerin web sitelerinde öğretim etkinliklerine yönelik düzenlemeler yok denecek kadar azdır. Sanal müzelerin bir
öğretim aracı olarak kullanılması yaklaşımının Türkiye’de devlet
müzelerinin web sitelerine henüz hiç yansımadığı söylenebilir.
Bazı müzelerin web sitelerinde eğitimle ilgili bölümler yer alsa da,
bunların işlevi gerçek müze ortamında yapılan öğretim etkinliklerinin duyurulması ile sınırlıdır (Web 63;Web 136).
Bu açıdan, özel girişimciler tarafından kurulan müzeler de
pek farklılık göstermemektedir. Özel müzelerde gerçekleştirilen
eğitim-öğretim etkinlikleri genellikle devlet müzelerine göre daha
gelişmiştir. Bu yüzden web sitelerinde eğitim için ayrılan bölümler
genellikle daha geniş ve zengin bir içeriğe sahiptir. Ancak amaç ve
içeriğin niteliği açısından bir farklılık gözlenmemektedir. Eğitimle
ilgili web içeriği gerçek müze ortamında yapılan etkinliklerin açıklanması ve duyurulması ile sınırlıdır (Web 28; Web 123; Web
125).
Rahmi Koç Müzesi gibi bazı çok az sayıda müzenin web
sayfasında eğitimle ilgili içerik, duyuru işlevinin ötesine geçip,
öğrencilere yönelik öğretim etkinlikleri sunmaktadır. Müzenin web
sitesinde pdf dosyası formatında üç farklı Eğitim Paketi verilmektedir. Eğitim Paketleri müze ile ilgili genel bilgiler ve müze bulunan eserlerle ilgili olarak hazırlanan öğretim etkinliklerini (öğretmenler için açıklamalar, kaynak ve dokümanlar, çalışma yaprakları, değerlendirme formları vs.) içermektedir. Etkinlikler anaokulu
ve ilköğretim müfredatı ile ilişkilendirilmiştir. Öğretim etkinlikleri
genel olarak öğrencilerin müzeyi gezmeden önceki hazırlık çalışmaları, gezi sırasında yapılacak uygulamaları ve sonrasındaki çalışmaları içermektedir. Dolayısıyla öğretim etkinlikleri çok büyük
oranda gerçek müze ortamında yapılacak öğretim etkinlikleriyle
bağlantılıdır (Web 124).
Planlanan etkinliklerin sanal müze unsurlarını ve çoklu ortam araçlarını içermemesi, çevrimiçi ve interaktif bir etkinlik öngörmemesi açısından gelişmiş bir web tabanlı öğrenme ortamı
sağlamasa da, Rahmi Koç Müzesi web sitesinde yer alan bu öğre-
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tim uygulaması Türkiye’nin bu konudaki genel durumuna göre ileri
bir adım sayılabilir.
Web tabanlı yöntem ve uygulamaların müzelerin öğretimde
kullanılması açısından sunduğu imkânlar henüz ülkemizdeki yaklaşım ve uygulamalara yansımış değildir. Sanal müzeler açısından
bazı önemli gelişmeler kaydedilse bile, bunların öğretimde kullanılmasına yönelik adımlar atılamamıştır. Bu durum sanal müzelerin
öğretimde verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasının önünde
büyük bir engeldir.

149

150

ALTINCI BÖLÜM

TARİH ÖĞRETİMİNDE
BİLGİSAYAR OYUNLARI

BİLGİSAYAR OYUNLARI VE EĞİTİM
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim ve günlük
hayata giren teknolojik araç ve uygulamalar, çocukların ve gençlerin günlük yaşantılarını da derinden etkiledi. Günümüzde öğrencilerin çoğunluğu zamanlarının önemli bir bölümünü bilgisayar
oyunları oynayarak geçirmektedir. Bilgisayar oyunları sadece çocuklara ve gençlere değil, yetişkinlere de hitap etmektedir. Çok
sayıda kullanıcı tarafından oynanan web tabanlı oyunların gelişmesiyle, bilgisayar oyunları eğlence aracı olmanın ötesinde, insanların
birbirleriyle iletişim ve etkileşim kurmasının bir yolu haline gelmiştir.
Öte yandan oyun endüstrisi hızla gelişerek dünyadaki önemli
ekonomi sektörlerinden birisi haline gelmiştir. Sektörün 2010 yılı
toplam satış rakamları sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde 25
milyar doları, dünya genelinde ise 100 milyar doları aşmıştır (ESA,
2011).
Bilgisayar oyunlarının çok sayıda insanın hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, bunların eğitim amaçlı kullanılmasıyla ilgili yaklaşım ve uygulamaların doğmasına yol açmıştır.
Birçok araştırmacı ve eğitimciye göre, bilgisayar oyunlarının eği151

timde kullanımı bir seçenek olmanın ötesinde, bir zorunluluk halini
almıştır. Klasik eğitim yaklaşım ve uygulamaları bilgisayar oyunlarıyla büyüyen dijital çağın çocuklarının isteklerine, beklentilerine,
ihtiyaçlarına ve öğrenme özelliklerine cevap verememektedir. Bu
sebebe bağlı öğrenci başarısızlıkları her geçen gün artmaktadır
(Chaudhary, 2008; Simpson, 2005). Eck’e göre (2006, akt.
Chaudhary, 2008), yeni nesil öğrencilerin klasik eğitim yöntem ve
uygulamalarında başarısız olması ve bilgisayar oyunlarının gençler
ve çocuklar arasında çok yaygın olması bilgisayar oyunu tabanlı
öğretimin gelişmesini gerekli kılan en önemli faktördendir.
Prensky’e göre (2002, akt. Tüzün, 2006) eğlenceli bilgisayar
oyunları ortamında büyüyen ve bunun sunduğu öğrenme ve iletişim imkânlarına alışan öğrenciler gitgide buna benzer çekici öğrenme ortamlarını talep edeceklerdir. Bu talebin karşılanması belirli bir süre sonra bir mecburiyet halini alacaktır. Kee ve arkadaşlarına göre ise (2009), bilgisayar oyunu tabanlı öğrenme öğrenciye
yabancısı olduğu, çoğu kez sevmediği ve yetişkinler tarafından
dayatılan bir öğretim ortamı yerine, sevdiği ve alışık olduğu bir
öğrenme ortamı sunmaktır. Bugün bazı eğitimciler bilgisayar oyunu tabanlı öğrenmenin geleceğin en temel öğrenme yaklaşımı olup
olmayacağını tartışmaktadırlar (Chaudhary, 2008).
Öte yandan, çocuk ve gençlerin gelişimi açısından bilgisayar
oyunları bazı açılardan, özellikle de bağımlılık yaptıkları ve şiddet
içerdikleri için eleştirilmektedir. Öğretmenler ve öğrenci velilerinin
bir kısmı bilgisayar oyunlarının gereksiz yere zaman aldığını, şiddete yönlendirdiğini ve sosyal ilişkilere zarar verdiğini düşünmektedir (Whelchel, 2007). Ancak Shaffer ve arkadaşlarının (2005)
vurguladığı gibi, bu eleştiriler büyük ölçüde haklı olsa da, bilgisayar oyunlarının çocukları olumlu veya olumsuz yönde etkilediği ve
onlara bir şeyler öğrettiği yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla
bilgisayar oyunların bu işlevi öğrenimde etkin ve verimli bir öğretim yöntemi olarak kullanılabilir.
Bilgisayar tabanlı öğrenme yaklaşımı tarih öğretimi açısında
önemli bir potansiyel taşımaktadır. Tarih konulu bilgisayar oyunları gençler arasında oldukça ilgi görmektedir. Çok satan popüler
bilgisayar oyunlarının önemli bir bölümü kısmen veya tamamen
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tarihsel konuları ve dönemleri ele almaktadır. Bu durum tarih öğretimini bilgisayar oyunu tabanlı öğrenme ve uygulamalarının en çok
gelişebileceği alanlardan birisi haline getirmektedir. Kee ve
Graham’a (2010) göre, BİT araçlarının ve bilgisayar oyunlarının
öğrencilerin hayatını kapladığı günümüzde, tarihi öğretmenin en
iyi yolu bilgisayar oyunlarını kullanarak işbirlikli öğrenme ortam
ve uygulamaları yaratmaktır.

ÖĞRETİMDE BİLGİSAYAR OYUNLARI:
AVANTAJLAR VE SORUNLAR
Araştırmalar öğretimde bilgisayar oyunlarını kullanmanın
verimli ve etkili bir öğrenme ortamının oluşturulması için önemli
katkılar sağladığını, ancak bunun yanında bazı önemli zorluklar ve
sorunların da ortaya çıktığını göstermektedir. Burada, bu avantajlar
ve ortaya çıkan sorunlar kısaca incelenecektir.
Bilgisayar Oyunlarının Öğretime Katkıları
Eğlenceli ve Çekici Bir Öğrenme Ortamının Oluşması
Yapılan araştırma ve uygulamalar bilgisayar oyunlarını öğretim etkinliklerinde kullanmanın getirdiği en önemli katkılardan
birisinin eğlenceli ve sürükleyici öğretim ortamı yaratarak, öğrencilerin derse karşı ilgili ve motivasyonun artmasını ve öğrenme
sürecine daha etkin bir biçimde katılmasını sağlamak olduğunu
göstermektedir. Bilgisayar oyunlarının sağladığı merak ve keşfetme duygusu, rekabet, interaktif uygulamalar ve diğer oyuncularla
iletişim oyun tabanlı öğrenme ortamlarını geleneksel öğrenme
ortamlarına göre daha eğlenceli ve çekici hale getirmektedir
(Squire, 2005; Tüzün vd., 2009; Watson, Mong ve Harris, 2011).
Bilgisayar oyunlarının özellikle derse karşı olumsuz tutum
sergileyen ve ilgisiz öğrencilerin öğrenme güdülerinin tetiklenmesinde etkili bir araç olarak kullanılabileceği vurgulanmıştır
(Whelchel, 2007). Tarih öğretiminde bilgisayar oyunları tarihi
sıkıcı bir ders olarak gören öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarının
arttırılması için kullanılabilir (Zin vd., 2009).
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Öte yandan, bilgisayar oyunları aracılığıyla öğrencilerin derse karşı ilgilerinin artmasının ve öğrencilerin çalışmalara daha
etkin bir biçimde katılmalarının öğrenme kalitelerini olumlu yönde
etkilediği görülmüştür. Örneğin, öğrencilerin yaptığı BİT tabanlı
ödev ve projelerde başka kaynaklardan aynen alma çok yaygın bir
uygulama iken, bilgisayar oyunu tabanlı öğretim uygulamalarında
öğrencilerin daha çok kendi görüş ve cümlelerini kullanarak metinlerini oluşturdukları ve daha özgün ve gerçekçi bir öğrenme ortamının oluştuğu görülmüştür (Bakar, Tüzün ve Çağıltay, 2008).
Öğrenciye Farklı Rolleri Oynama İmkânı Vermesi
Bilgisayar oyunlarının birçoğu gerçek hayatta var olan durumlar, olgular ve kişilikler üzerine kurulmuştur. Oyun oynayan
kişi oynadığı kişilik gibi düşünmeye ve olayları değerlendirmeye,
görevleri yapmaya ve hedeflere ulaşmaya çalışır. Bir anlamda,
gerçek hayata dair durumu konu alan bir oyun gerçek hayatın eksik
de olsa bir yansımasıdır (Simpson, 2005). Bu durum öğrenme açısından önemli bir fırsat yaratmaktadır. Öğrenciler bilgisayar oyunları vasıtasıyla gerçek hayatta yaşamaları mümkün olmayan rolleri
ve tecrübeleri sanal ortamda yaşama imkânı elde etmiş olmaktadırlar. Böylece öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânına
kavuşmaktadırlar (Kee vd., 2009). Öğretim konusu olan alanda,
gerçek hayata yakın rolleri oynama, somut durumlarla karşılaşma,
bunların üzerinde düşünme, diğer oyuncularla ve oyundaki sanal
karakterlerle iletişim kurma gibi etkinlikler, öğrencinin öğretim
içeriğini oluşturan kavramlar ve bilgilerle gerçek hayat arasında
daha kolay bir ilişki kurmasını ve öğretim konusunu daha somut
bir biçimde algılamasını sağlar (Shaffer vd., 2005).
Öğrenci Merkezli Özerk Öğrenmeyi Teşvik Etmesi
Bilgisayar oyunu tabanlı öğretim etkinlikleri öğrencinin öğrenme sürecinin en aktif ve etkin unsuru haline gelmesine yardımcı
olmaktadır. Bu tür bir öğrenmede tercihleri yapan, kararları alan ve
öğretim etkinliğini yönlendiren esas olarak öğrencidir. Bu durum
öğrenciye kendi bireysel öğrenme sürecini gerçekleştirmesi için
gerekli olan özerkliği sağlamaktadır (Tüzün vd., 2009). Öğrenciler
oyun oynarken öğrenme ortamını kendileri kontrol edip yönlendirdikleri için algılama ve öğrenme konusunda daha iyi güdülenmek154

tedirler (Bakar, Tüzün ve Çağıltay, 2008). McDonald ve
Hannafin’e göre (2003 akt. Watson, Mong ve Harris, 2011) bilgisayar oyunları geleneksel davranışçı öğrenme yaklaşımının etkisinde düzenlenmiş olsa bile, öğrenci oyun vasıtasıyla öğrenme
sürecinde aktif hale geldiği için öğrenci merkezli bir öğrenme süreci sağlayabilir.
Modern öğretim yaklaşımları öğretmenin aktaran/öğreten
konumundan öğrenme için öğrenciye yol gösteren bir rehber konumuna gelmesini savunmaktadır. Bilgisayar oyunu temelli öğrenmede öğretmen öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini oyun
yoluyla yaşamaları için yardım eden bir rehber rolü oynamaktadır
(Devlin-Scherer ve Sardone, 2010).
Problem Çözme Becerilerinin Gelişmesi
Öğrencilerin bilgisayar oyunu temelli öğretim etkinliklerinde
gerçek hayata benzer durum ve sorunlarla karşı karşıya gelmeleri,
bunları çözmek için düşünmeleri ve stratejiler geliştirmeleri, eylemde bulunmaları ve başarısızlık durumunda yeniden denemeleri
problem çözme becerilerinin gelişmesi için verimli bir öğrenme
ortamı sunmaktadır. Bilgisayar oyunlarının kalitesini ve oyuncu
açısından çekiciliğini belirleyen unsurlardan birisi, gerçekleştirilmesi için verilen görevler için oyuncuyu motive edebilecek inandırıcılığı ve atmosferi sağlamasıdır. Oyunun hikâye kurgusu, tasarımı, görsel efektleri, rekabet hissi ve yaratılan karakterlerin çekiciliği gibi unsurlarla bu atmosfer sağlanmaya çalışılır. Başarılı oyunlarda oyuncu üst düzey gayret göstererek ve uzun süreler boyunca
verilen görevleri gerçekleştirmeye çalışır. Öğretime yönelik nitelikli oyunların kullanımı öğrencileri üst düzey gayret ve motivasyon gerektiren görevler ve problem çözme süreçlerine yönlendirmek için etkin bir araç olabilir (Chaudhary, 2008; Simpson, 2005).
Zorluklar ve Sorunlar
Eğlenceli ve Çekici Bir Öğrenme Ortamının Oluşmasıyla
İlgili Sorunlar
Bilgisayar oyunu temelli öğretim etkinlikleri genel olarak
öğrencilerin öğrenmeye karşı ilgilerini arttır ve eğlenceli bir öğrenme ortamının oluşmasına yardımcı olur. Ancak öğrencilerin çok
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büyük bir çoğunluğunun bilgisayar oyunlarını sevmeleri ve sıklıkla
oynamaları bilgisayar oyunu tabanlı öğretim etkinliklerinin öğrenciler açısından her zaman eğlenceli ve çekici olduğu anlamına
gelmemelidir. Whitton’un (2007, akt. Chaudhary, 2008) vurguladığı gibi, bir öğrencinin eğlenme amacıyla bilgisayar oynamaya ilgi
ve eğiliminin olması ile o öğrencinin eğitim-öğretim amaçlı bilgisayar oyunu etkinliklerine karşı ilgi ve motivasyonunun yüksek
olması arasında her zaman doğrudan bir ilişki yoktur.
Öğrencilerin ilgi duydukları ve oynadıkları oyunlar farklılık
göstermektedir. Dolayısıyla öğretmen tarafından öğretim etkinliği
için seçilen oyunu öğrencilerin bazıları sevmeyebilir (Chaudhary,
2008; Squire, 2005). Öğrencilerin öğretim etkinliğinde kullanılan
oyunu öğrenme ve oyun kurallarını kontrol edebilme düzeyi, görevleri gerçekleştirme başarı düzeyi gibi unsurlar da ilgi ve motivasyon düzeyini etkileyen unsurladır (Charsky ve Ressler, 2011).
Özellikle tarih konulu strateji oyunlarında olduğu gibi, oyunun
zorluk düzeyinin yüksek olması ve öğrenme için uzun zaman gerektirmesi bazı öğrencilerde oyun temelli öğrenme etkinliğine karşı
ilgisizlik ve motivasyon düşüklüğü sorununu doğurabilmektedir
(Squire, 2005).
Öğrencilerin bilgisayar oyunları hakkındaki bakış açıları ile
eğitim hakkındaki algı ve beklentileri arasında bazen bir uyuşmazlık söz konusu olabilmektedir. Araştırmalar bazı öğrencilerin bilgisayar oyunlarını verimli ve uygun bir öğrenme aracı olarak görmediğini göstermektedir (Devlin-Scherer ve Sardone, 2010; Watson,
Mong ve Harris, 2011). Bakar, Tüzün ve Çağıltay’a (2008) göre,
öğrencilerin eğitimle ilgili beklentileri çoğu kez, daha çok alışık
oldukları geleneksel yaklaşım ve uygulamaların etkisinde oluşmaktadır. Bu yüzden öğrenciler bilgisayar oyunlarının eğitimsel değeri
ve potansiyelini algılamakta zorluk çekebilmektedirler. Bu durum
özellikle öğretim uygulamasının başlangıcınca öğrenciler için motivasyon düşürücü bir unsur olabilmektedir (Charsky ve Ressler,
2011).
Öğrencilerin bazen öğrencilik refleksiyle ve sadece öğretmen tarafından kendilerine bir ders etkinliği olarak sunulduğu için
derste gerçekleştirilen bilgisayar oyunu uygulamalarına karşı
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olumsuz tutum geliştirdikleri görülmüştür (McMichael, 2007).
Sonuç olarak, bilgisayar oyunu tabanlı öğretim etkinlikleri genel
olarak eğlenceli ve çekici öğrenme ortamlarının oluşturulmasına
katkı sağlıyorsa da, yapılan etkinlikte bunun gerçekleşmesi esas
olarak etkinliğin öğrenci grubunun ilgi, beklenti ve öğrenme özelliklerine göre planlanması ve iyi bir biçimde hazırlanarak uygulanabilmesine bağlıdır.
BİT Donanımı ve Oyunlara Erişimler İlgili Sorunlar
BİT araç ve programlarına erişimle ilgili sorunlar okul ortamında gerçekleştirilen her türlü BİT tabanlı öğretim etkinliğinde
genel bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar oyunu tabanlı
öğretim etkinliklerinde diğer etkinlik türlerinin birçoğuna göre, bu
sorunun daha yaygın ve ciddi bir şekilde yaşandığı görülmektedir.
Okul ortamında uygulanan BİT tabanlı tarih öğretimi etkinliklerinin birçoğu için sınıfta iyi işleyen bir bilgisayar ve yansıtıcını bulunması yeterli olabilmektedir. Ancak, bilgisayar oyunlarını öğretimde kullanmak için birbirlerine ve İnternet’e bağlı, kapasitesi
yüksek ve iyi işleyen bilgisayarlardan oluşan ve öğrenci grubu
sayısına uygun bir bilgisayar sınıfının olması gerekmektedir
(Whelchel, 2007). Türkiye’de yapılan bilgisayar oyunu tabanlı
öğretim uygulamalarında donanım ve alt yapı sorunları önemli bir
problem olarak ortaya çıkmıştır (Tüzün, 2007).
Donanımla ilgili diğer bir sorun, öğretimde kullanılacak ticari bilgisayar oyunlarının maliyetlerinin yüksekliğidir. Derste sınırlı
bir süre kullanılan bir ticari oyunun, öğretim etkinliğinde kullanılan çok sayıda bilgisayar için satın alınması okullar için yüksek bir
maliyet doğurmaktadır (Watson, Mong ve Harris, 2011).
Öğretmenlerin Bilgisayar Oyunlarına İlişkin Tutumları
Bilgisayar oyunu tabanlı öğretim uygulamalarının geliştirilmesinin önündeki bir diğer sorun bazı öğretmenlerin bilgisayar
oyunlarının eğitimsel değeri ve potansiyeline ilişkin olumsuz algılarıdır. Öğretmenlerin önemli bir bölümü öğrencilerin oyun dünyasına oldukça uzaktır ve bilgisayar oyunlarını bir öğretim aracı olarak görmemektedirler (Simpson, 2005). Özellikle bilgi ağırlıklı
tarih öğretimi yaklaşımına sahip öğretmenlerin bilgisayar oyunu
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tabanlı öğretim uygulamaları hakkında daha olumsuz algılara sahip
oldukları belirtilmiştir. Beceri ağırlıklı öğretim yaklaşımına sahip
öğretmenlerin ise bilgisayar oyunlarının eğitimsel potansiyeli hakkında daha olumlu algılara sahiptirler (Watson, Mong ve Harris,
2011).
Zaman Sorunu
Okulda yapılan öğretim etkinliklerinde bilgisayar oyunlarını
kullanmanın önündeki bir diğer önemli sorun bu etkinliklerin genelde uzun bir süre gerektirmesi nedeniyle ortaya çıkan zaman
sorunudur. Bazı oyun türlerinin, örneğin Age of Empires veya
Civilisation gibi tarih konulu strateji oyunlarının hem öğrenilmesi,
hem de oynanması ders süresine göre, oldukça uzun sayılabilecek
bir zaman istemektedir. Tarih derslerinde bu oyunların kullanılmasıyla ilgili yapılan uygulamalarda zaman sorunu önemli bir engel
olarak ortaya çıkmaktadır (Squire, 2005; Whelchel, 2007). Zaman
yokluğundan dolayı öğrencilerin oyunda öngörülen senaryo ve
görevleri tamamlayamamaları motivasyonlarını düşüren önemli bir
etkendir (Watson, Mong ve Harris, 2011).

TARİH ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN
OYUN TÜRLERİ VE UYGULAMALAR
Öğretim etkinliklerinde kullanılan bilgisayar oyunları genel
olarak iki gruba ayrılabilir: Eğitim amacıyla üretilen (eğitici) oyunlar ve eğlence amacıyla üretilen ticari oyunlar. Tarih öğretimi alanında yapılan uygulamalarda her iki tür bilgisayar oyununun öğrenme aracı olarak kullanıldığı görülmektedir.
Oyun tabanlı öğretim etkinlikleri öğrencilerin ders dışı zamanlarda yaptıkları uygulamalar olarak planlanabilir. Öğrencilerin
tarih öğretimi açısından değer taşıyan ve öğrenmeye katkı sağlayan
oyunlara yönlendirilmeleri hem öğretim açısından, hem de öğrencinin boş zamanını faydalı bir aktiviteyle geçirmesi bakımından
önemlidir.
Oyun tabanlı öğretimde BİT araçlarıyla yapılan uygulamaları gerçek tarihî mekânlarda yapılan etkinliklerle birleştiren yakla158

şımlar geliştirilmiştir. Bu tür öğretim etkinliklerinde öğrenciler BİT
araçlarına dayalı uygulamaların yanı sıra, gerçek tarihî mekânlarda
öğretim uygulamaları gerçekleştirmektedir (Öztürk, Ünal ve Gürel,
2009).
Bilgisayar oyunlarını kullanmanın bir diğer yolu okulda ders
ortamında öğretim materyali olarak kullanılmasıdır. Araştırma ve
uygulamalar ders ortamında yapılacak bilgisayar oyunu tabanlı
etkinliklerim öğretime katkı sağlayabilmesi için iyi bir biçimde
düzenlenmesi ve diğer ders etkinlikleriyle harmanlanması gerektiğini göstermektedir. Bilgisayar oyunları kullanmanın tek başına
öğretimde bir gelişme sağlamayacağı vurgulamıştır (Watson,
Mong ve Harris, 2011). İyi planlanamayan ve kontrol edilemeyen
bilgisayar oyunu tabanlı öğretim uygulamalarında öğrencilerin
daha çok oyunun eğlendirici yönlerine önem verdikleri ve öğretime
yönelik unsurları ihmal ettikleri gözlenmiştir (Bakar, Tüzün ve
Çağıltay, 2008).
Ayrıca oyunlara öğretim aktivitelerinin eklenmesi bazen öğrencilerin oyuna karşı olan ilgilerini düşüren bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır (Charsky ve Ressler, 2011). Başarılı bir bilgisayar
oyunu tabanlı öğretim etkinliği için, tarih öğretmeninin kullanacağı
oyunu dersin konusu ve amaçlarına ve öğrenci grubunun ilgi ve
öğrenme özelliklerine göre seçmesi ve uygulama ortamını iyi bir
biçimde planlaması gerekmektedir.
Eğitici Bilgisayar Oyunları
Bilgisayar oyunlarının bir eğitim aracı olarak kullanılması
yaklaşımının doğmasıyla birlikte eğitim amaçlı bilgisayar oyunları
da üretilmeye başlandı. Eğitici oyunlarının temel ayırıcı özelliği
asıl hedefinin eğlence değil, eğitim olmasıdır. Eğitici oyunlar eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir parçası olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir (Sisler ve Brom, 2008).
Eğitici bilgisayar oyunlarının motive edici bir öğrenme ortamı oluşturabilmesi için bilgisayar oyunlarındaki çekici unsurları
ihtiva etmesi gerekmektedir. İyi bir eğitici oyun tasarımı için en
önemli unsurun eğitim boyutu ile eğlence boyutunun iyi bir biçimde harmanlanması olduğu vurgulanmıştır (Tüzün, 2006). Eğitici
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oyunların eğlendirme, sürükleyicilik, grafik tasarımı ve kurgu açısından ticari oyunlara göre genelde daha zayıf olduğu görülmektedir (Devlin-Scherer ve Sardone, 2010; Moshirnia, 2007). Bu durum
bilgisayar oyunu tabanlı öğrenmenin en önemli işlevlerinden biri
olan motive edici ve çekici bir öğretim ortamı oluşturma konusunda bazı sorunların doğmasına sebep olmaktadır.
Kee ve arkadaşlarına (2009) göre, tarih öğretimi alanında
başarılı bir eğitici oyun tasarımı için tarihçiler, eğitimciler ve bilgisayar oyunu uzmanlarının işbirliği yapması gerekmektedir. Ağırlıklı olarak tarihçi ve eğitimciler tarafından hazırlanan oyunlarda
eğlence, sürükleyicilik, kurgu ve grafik tasarımıyla ilgili sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Tarihçilerin ve eğitimcilerin tasarımına yeterli
düzeyde katılmadığı bilgisayar oyunlarında ise bilgi yanlışlıkları ve
öğretim boyutu eksikliği sıklıkla görülmektedir.
Zin ve arkadaşlarına (2009) göre, tarih öğretimine yönelik
bilgisayar oyunları eğitimsel amaç ve unsurlarla bilgisayar oyunlarına özgü unsurları iyi bir biçimde harmanlamalıdır. Oyun tarih
öğretiminin amaçlarını, içeriklerini, ilgili ülkenin tarih dersi müfredatını, öğretim yöntem ve süreçleriyle ilgili teorileri ve eğitim
psikolojisini dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Ayrıca ele alınan
tarihî olay ve olguların arka planı ve genel çerçevesi iyi bir şekilde
sunulmalıdır. Oyundaki kurallar ve görevler öğrencinin kolay bir
biçimde anlayabileceği şekilde açıklanmalı, oyunun sonunda ulaşılacak hedef ve mükâfatlar gibi oyunu eğlenceli ve sürükleyici yapacak unsurlar eklenmeli, grafik tasarımı üst düzeyde olmalı ve
farklı çoklu ortam araçları kullanılmalıdır.
Son yıllarda bilgisayar oyunlarını öğretimde kullanan yaklaşımların yaygın olarak kabul görmeye başlamasıyla birlikte eğitici
bilgisayar oyunları için daha fazla kaynak ayrılmaktadır. Aşağıda
bazı örnekleri verildiği gibi, özellikle gelişmiş ülkelerde devlet
kurumlarının, medya kuruluşlarının ve eğitim amaçlı sivil toplum
kurumlarının malî desteği ile nitelikli ve başarılı eğitici bilgisayar
oyunları üretilmeye başlanmıştır. Ayrıca ticari kuruluşlar da eğitici
bilgisayar oyunları alanında yatırım yapmaya başlamışlardır. Tüm
bu gelişmeler gitgide daha nitelikli ve başarılı eğitici bilgisayar
oyunlarının tasarlanmasına katkı sağlamaktadır.
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Eğitici oyunlar genelde serbest ve ücretsiz erişime açık bir
biçimde İnternet ortamında bulunmaktadır. Bunların birçoğu çevrimiçi oynanabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Bunun yanı sıra
İnternet’ten indirilerek oynanan oyunlar da vardır. Ayrıca açık
erişim imkânı olmayan, ücret karşılığında satılan veya sınırlı bir
kullanıcı grubuna tahsis edilmiş eğitici oyunlar da bulunmaktadır.
Tarih öğretimi alanında tasarlanan eğitici bilgisayar oyunları türleri, içerikleri ve ele aldıkları konular bakımında büyük bir
çeşitlilik göstermektedir. Bunların genel ve kapsayıcı bir sınıflandırmasını yapmak oldukça zordur. Aşağıda sıklıkla rastlanan bazı
oyun türleri örnekleriyle açıklanmıştır. Ancak, bu listenin kapsayıcı nitelikte olmadığını ve bunların dışında birçok farklı türde oyunların bulunduğunu belirtmek gerekir.
Bilgi Sınavı/Yarışması Türü Oyunlar
Eğitici bilgisayar oyunlarının en sık kullanılan türlerinden
birisi oyuncunun belirli bir konudaki bilgilerini test eden oyunlardır. Bu tür oyunlarda belirli bir oyun senaryosu içerisinde kullanıcıya bilgi alanıyla ilgili sorular sorularak, bilgisinin test edilmesi ve
yeni bilgiler öğretilmesi amaçlanmaktadır. Oyuncuların karşılıklı
olarak yarışabildiği oyunlar da vardır. Tarih öğretimi alanında da
çok sayıda örneği vardır.
Örnek 1: Cumhuriyet
Bigsoft firması tarafından, Türkiye’de üretilmiş eğitici bir
tarih oyunudur. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşuyla
ilgili soru-cevap uygulamasına dayanan oyunda, dönemle ilgili
resimler ve animasyonlar da verilmektedir. Oyun CD/DVD şeklinde satılmaktadır. Web tabanlı oynama uygulaması bulunmamaktadır. (Web 72).
Örnek 2: Tarihsel Ördek Vurma (Historical Duckshoot,
www.schoolhistory.co.uk/games/duckshoot)
Bilgi sınavı türünden oyunların en sık rastlanan çeşitlerinden
birisi klasik bir bilgisayar oyununa tarih öğretimi boyutu eklenerek
oluşturulan eğitici oyunlardır. Bu oyunda ördek vurma oyununa
tarihle ilgili soru-cevap uygulaması eklenmiştir. Oyuncu sorulan
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sorulara doğru cevap verdiği takdirde ördeği vurabilmektedir. Web
tabanlı oynanan ücretsiz bir oyundur. Schoolhistory.co.uk sitesinde
aynı mantıkla hazırlanmış Penaltı Atma (Penalty Shootout), Basket
Atma (Hoop Shoot), Öğretmeni Fırlatma (Fling the Teacher) gibi
başka oyunlar da bulunmaktadır. (Web 126)
Örnek
3:
Tarih
http://quiz.history.com)

Sınavı

(History

Quiz,

Bilgi yarışması şeklinde düzenlenmiş, tek başına, seçilen arkadaşlara karşı veya oyuna bağlanan rastgele seçilen diğer oyunculara karşı oynanabilen ücretsiz bir çevrimiçi oyundur. Siteye kayıt
yapılarak oynanabildiği gibi, misafir olarak da oynanabilmektedir.
Sorulan tarih konulu sorulara en kısa sürede doğru cevabı vererek
puan kazanılmaktadır. Sitede verilen oyuncu sıralama listesinde,
kayıtlı oyunculardan ilk yüze girenlerin doğru cevaplama oranları,
ortalama ve toplam puanları verilmektedir (Web 34).
Askerî Strateji Oyunları
Strateji oyunu mantığıyla çalışan bu tür oyunlarda, oyuncu
savaşan taraflardan birisini oynayarak karşı tarafı mağlup etme
amacıyla hareket etmektedir. Eğitim amaçlı savaş stratejisi oyunlarında genelde belirli bir tarihsel olayı konu alan bir tematik arka
plan vardır. Kullanıcıya oyun boyunca olay hakkında bilgi verilerek ve konu hakkında düşünmesini sağlayacak görevleri gerçekleştirerek tarihsel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanır.
Tarih konulu strateji oyunlarının başka bir türü ticari ve eğlence amaçlı strateji oyunlarıdır. Bu tür oyunlar aşağıda incelenecektir.
Eğitim amaçlı savaş stratejisi oyunları genellikle çevrimiçi
oynanmaktadır. Tek kişi oynanan oyunlar olduğu gibi, iki veya
daha kalabalık gruplar halinde oynanan oyunlar da vardır. Bu tür
oyunlar ders dışında öğrenci tarafından oynanabileceği gibi, okul
ortamında tarih öğretmeni tarafından öğretim materyali olarak
kullanılabilir.
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Örnek 1: Barbaros Kaptan-ı Derya
Bigsoft firması tarafından, Türkiye’de üretilmiş bir diğer
eğitici tarih oyunudur. Oyuncu verilen görevleri izleyerek, Akdeniz’de Avrupalı donanmalara karşı savaşmaktadır. Tek başına oynanabildiği gibi, ağ üzerinden karşılıklı oynama imkânı da mevcuttur. Cumhuriyet oyununda olduğu gibi, CD/DVD olarak satılmaktadır ve çevrimiçi versiyonu bulunmamaktadır (Web 71).
Örnek 2: 1066 (www.channel4.com/history/microsites/09/1066/game/index.html)
İngiliz tarihinin önemli dönüm noktalarından 1066 tarihli
Hasting Savaşını konu alan oyunda, oyuncunun hedefi taraflardan
birisini oynayarak savaşı kazanmaktır (Şekil 29). Oyun
Channel4.com sitesi için Preloaded firması tarafından üretilmiştir.
Ücretsiz olarak çevrimiçi oynanmaktadır. Yalnız oynanabildiği
gibi, oyuncunun seçtiği başka bir kişiye veya rastgele seçilen bir
oyuncuya karşı oynanabilir (Web 80).

Şekil29: 1066 Oyunundan Bir Görüntü (Web 80).
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Örnek 3: Atlantik Muharebesi (The Battle of the Atlantic,
www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/launch_gms_battl
e_atlantic.shtml)
BBC’nin tarih oyunları sitesinde yer alan ve çevrimiçi olarak
ücretsiz olarak oynanılabilen bu oyun, 2. Dünya Savaşı’nda Atlas
Okyanusu’ndaki İngiliz-Alman mücadelesini konu almaktadır.
Oyuncuya verilen görev Alman denizaltılarına karşı mücadele
etmek ve İngiliz ticari gemilerini korumaktır. Oyuncu görevler ve
stratejiler seçerek oyunu oynamaktadır (Web 69).
Problem Çözme ve Keşif Oyunları
Eğitici tarih oyunlarının bir diğer yaygın türü, oyuncunun
verilen ipuçlarından yola çıkarak problemleri çözmeleri ve istenilen keşifleri yapmalarını öngören oyunlardır. Bu tür oyunlarda
öğrenciler belirli bir tarihî olgu, dönem veya olay çerçevesinde,
konuyla ilgili tarihsel çevre ve materyaller üzerinde çalışma imkânı
bulmaktadırlar.
Örnek 1: Babil’i Keşfet (Discover Babylon)
Amerikan Bilim Adamları Federasyonun (Federation of
American Scientists) projesi çerçevesinde müzeler ve ticari oyun
şirketlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen bu oyun zengin içerikli ve
nitelikli eğitici oyunlara iyi bir örnektir. Oyun ABD’deki müzelerde bulunan Eski Çağ Mezopotamya medeniyetlerine ait tarihî eserler kullanılarak tasarlanmıştır. Oyun eğitim çevrelerinde oldukça
ilgi görmüş ve okullarda öğretim materyali olarak kullanılmıştır
(Lucey-Roper, 2006). Oyunun amacı verilen keşif görevleri çerçevesinde oyuncunun Eski Çağ Mezopotamya medeniyetlerine ait
kültürel mirası ve tarihsel olay ve olguları öğrenmesini sağlamaktır. İnternet’ten ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Online oynanan
versiyonu yoktur (Web 90).
Örnek 2: İnka Araştırması (Inca Investigation,
www.amnh.org/ology/features/inca)
İnka medeniyetini konu alan oyunda, oyuncu bu döneme ait
arkeolojik sitede çalışan bir arkeolog rolünü oynamaktadır. Görevi
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şehirdeki bina kalıntılarının planlarına, binayla ilgili açıklamalara
ve çıkan eserlere bakarak, binaların hangi amaçla kullanıldığını
bulmaktır. Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nin web sitesinde yer
alan oyun online ve ücretsiz olarak oynanabilmektedir. (Web 62)
Örnek 3: Roma’da Ölüm (Death in Rome,
http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games/death_rome)
BBC’nin tarih oyunları web sayfasında yer alan oyunda,
amaç Eski Çağ Roma’sında gerçekleşen bir ölüm olayının gizemini
çözmektir. Oyun ölüm sahnesini gösteren bir grafik üzerinde oynanmaktadır (Şekil 30). Oyuncu sahnede bulunan delilleri inceleyerek, ayrıca olayla ilgili üç tarihî kişiliğin şahitliğine ve farklı
alanlarda çalışan beş Roma Tarihi uzmanının görüşlerine başvurarak olayı aydınlatmaya çalışmaktadır. Oyun çevrimiçi ve ücretsiz
olarak oynanabilmektedir (Web 66).

Şekil 30: Roma’da Ölüm Oyunundan Bir Görüntü (Web
66).
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Eğlence Amaçlı Bilgisayar Oyunları
Tarih geniş kitlelerin her zaman ilgisini çeken bir alan olması sebebiyle, sinema ve televizyon gibi, bilgisayar oyunları sektöründe de tarih konulu ürünler önemli bir yer tutmaktadır. Eğlenceye yönelik olarak üretilen tarih konulu bilgisayar oyunlarında, eğitim ve tarihsel bilgi boyutu doğal olarak eğlence boyutunun gerisinde kalmakta ve bazen oyunun içeriğini ve tasarımını belirleyen
faktörler arasında önemsiz bir yer tutmaktadır. Ancak bu durum bu
oyunların tarih öğretiminde bir araç olarak kullanılmalarına engel
değildir. Araştırmalar ve uygulamalar ticari amaçlı ve eğlenceye
yönelik oyunların tarih öğretiminde kullanımının etkin ve verimli
bir öğrenme ortamının geliştirilmesine önemli düzeyde katkı sağladığını göstermektedir (Charsky ve Ressler, 2011; Kee vd., 2009;
Paterson, 2010; Squire, 2005; Watson, Mong ve Harris, 2011;
Whelchel, 2007).
Eğlenceye yönelik oyunlar öğretim etkinliklerinde farklı şekillerde kullanılmaktadır. Bu oyunların bazıları gerçek tarihî olayları ele almakta ve bunlarla ilgili zengin bir içerik sunmaktadır. Bu
tür oyunları ele aldıkları konuların öğretiminde ders materyali olarak kullanma imkânı bulunmaktadır (Paterson, 2010; Wilson,
2009).
Bazı oyunlar kullanıcıya yeni oyun senaryoları ve görevleri
yaratma ve buna uygun grafikler tasarlama imkânı vermektedir.
Mevcut bir oyunun içerisinde yeni bir senaryo ve görsel ortam
yapılarak üretilen oyun versiyonları genellikle değiştirilmiş oyun
(modified game) olarak isimlendirilmektedir. Bu tür oyunlarda
öğretim etkinlikleri için özel olarak tasarlanmış oyun senaryoları
üretilebilmektedir (Kee ve Graham, 2010). Moshirnia’ya (2007)
göre, değiştirilmiş oyunlar tarih öğretim için verimli ve nitelikli bir
öğrenme ortamı sunmaktadır. Çünkü eğitim amaçlı üretilen oyunlar
eğlendiricilik, sürükleyicilik ve grafik tasarımı gibi, oyunu kullanıcı için cazip kılan unsurlar açısından genellikle üst düzey kaliteye
sahip değildirler. Bu nitelikler üst düzey kaliteye sahip ticari oyunların içerisinde, öngörülen öğretim konusunda ve tarihsel içeriği
doğru ve zengin bir biçimde aktaran oyun senaryolarının üretilmesi
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hem eğlendiricilik ve grafik tasarımı, hem de eğitimsel açıdan başarılı bir oyun tabanlı öğretim için gerekli şartları sağlayacaktır.
Eğlence amaçlı tarih konulu bilgisayar oyunları çok büyük
bir çeşitlilik arz etmektedir. Bilgisayar oyunları sektörünün büyümesiyle her yıl çok sayıda tarih konulu yeni oyun üretilmekte veya
mevcut olan oyunların yeni bir versiyonları çıkarılmaktadır. Bu
oyunlar başta gençler olmak üzere, dünya genelinde çok geniş kitlelerce oynanmaktadır. Oyunlarının büyük çoğunluğu çevrimiçi
olarak çok oyunculu ortamda oynanabilmektedir. Burada bu oyunların sık rastlanan ve tarih öğretiminde de kullanılan türü olan strateji oyunları kısaca incelenecektir.
Tarihsel strateji oyunların iki bölüme ayrılabilir. Bazı oyunlarda insanlığın tarihsel gelişimi genel olarak ve farklı yönleri ile
birlikte ele alınmaktadır. Bu tür oyunlarda askerî yön çok önemli
olsa da, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlar da dikkate alınmıştır. Bazı strateji oyunlarında ise, oyun belirli bir savaşın çerçevesinde ve çok büyük ölçüde askerî stratejiye dayalı olarak düzenlenmektedir.
Genel Nitelikli Tarihsel Strateji Oyunları
İnsanlığın tarihsel gelişimi bilgisayar oyunlarında en sık kullanılan konularından birisidir. Bu tür oyunlarda oyuncunun tarihin
karanlık çağlarından başlayarak kurduğu medeniyeti oynayarak
geliştirmesi hedeflenmektedir. Gelişimde insanlık gelişiminin siyasî, askerî, ekonomik ve teknolojik gibi farklı yönleri göz önüne
alınmıştır. Oyuncu askerî, ekonomik ve teknolojik gelişmeyi sağlayarak, şehirler kurarak, nüfusunu arttırarak, ordusunu genişleterek rakip medeniyetlere üstünlük kurmaya çalışmaktadır.
Bu tür oyunların bazıları çok geniş bir tarihsel süreci ve çok
sayıda milleti içermektedir. Bazılarında ise daha dar bir tarihsel
çerçeve söz konusudur. Oyunların bazılarında gerçek tarihî kişilikler ve olaylar yer almakta ve oyuncu gerçek kişiliklerin rolünü
oynamaktadır. Son yıllarda özellikle çevrimiçi oyun sektörünün
gelişmesiyle bu tür oyunların farklı tarihî dönemleri ve kahramanları konu alan çok sayıda örneği ortaya çıkmıştır.
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Yapılan uygulamalarda genel nitelikli strateji oyunlarının tarih öğretimi etkinliklerine birçok açıdan katkı sağladığı görülmüştür. Bu tür oyunlarda askerî unsurların yanı sıra ekonomi, ticaret,
teknik gelişme, sosyal gelişme gibi unsurlarda dikkate alındığı için,
öğrenciye tarihsel gelişimi farklı boyutlarıyla birlikte inceleme
imkânı vermektedir. Bu oyunların bazıları tarihsel bilgi açısından
oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Özellikle tarihsel kavramların
öğretilmesi açısından bu oyunların kullanımı öğretim etkinliklerine
önemli katkı sağlamaktadır (Charsky ve Ressler, 2011; Squire,
2005). Geniş coğrafyada geçen oyunlar tarihsel coğrafyanın öğretilmesi için verimli ve etkin bir öğretim materyali olarak kullanılabilir (Whelchel, 2007). Gerçek tarihî kişiliklerin oynandığı oyunlar
öğrencilerin olaylara tarihî karakterlerin gözüyle bakması ve empati yapma becerisinin geliştirilmesi açısından önemlidir (Kee vd.,
2009).
Strateji oyunlarına tarih öğretimi açısından bazı eleştiriler de
getirilmiştir. Bu oyunlarda maddi ve teknik gelişmenin ön planda
olmasının ve bu açıdan üstün olan oyuncunun rakiplerine üstünlük
sağlamasının öğrencilerde maddi ve teknik gelişmenin insan medeniyetinin diğer unsurlarından daha önemli olduğu algısını doğurabileceği vurgulanmıştır. Bir diğer eleştiri bu tür oyunların büyük
çoğunluğunda insanlık tarihinin gelişimi evreleri için Avrupa merkezci bir şablonun kullanılmasıdır. Uzun bir tarihsel süreci kapsayan oyunlarda evreler Avrupa merkezci çağ sınıflandırmasına uygun olarak ilkçağlar, Eski Çağ, Orta Çağ (Feodalite), Yeni Çağ ve
Yakın Çağ şeklinde düzenlenmektedir. Oyunda Avrupa dışında
örneğin Türk, İran veya Çin medeniyetini seçen bir oyuncu Batıya
göre düzenlenmiş bir tarihsel gelişim içerisinde oyunu oynamaktadır (Whelchel, 2007).
Bu tür oyunlara ve genel olarak tarih konulu ticari oyunlara
yapılan bir diğer önemli eleştiri oyun senaryolarında tarihsel gerçekliğin yansıtılmasıyla ilgili sorunlar olduğudur. Bu eleştiriler
büyük ölçüde doğru olsa da, bu durum tarih öğretimi için kullanılabilir. Öğrencilerin, bilgisayar oyunlarındaki içeriği diğer kaynaklardaki tarihsel bilgilerle karşılaştırmaları, yanlışlıkları bulmaları
ve düzeltmeleri üzerine planlanmış öğretim etkinlikleri oyunların
tarih öğretiminde kullanılmasının etkin bir yolu olabilir (Dennis ve
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Mims 2008; Whelchel, 2007). Bu tür etkinlikler, bilgi kaynağı
olarak bilgisayar oyunlarının sınırlılıkları hakkında öğrencilerin
bilinçlenmesini sağlayabilir. Böylece öğrenciler bilgisayar oyunlarını eleştirel bir gözle inceleme imkânı bulmaktadırlar. Bu durum
öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayabilir.
Örnek 1: Medeniyet (Civilisation)
İlk versiyonu1991 yılında çıkan Civilisation oyunu tarih konulu bilgisayar oyunlarının en popüler örneklerinden birisidir.
Oyunun birçok versiyonu çıkmıştır. CD/DVD olarak satılmaktadır.
Tarih öğretiminde eğlence amaçlı ticari bilgisayar oyunlarının kullanılmasıyla ilgili uygulama ve araştırmaların önemli bir bölümü
Civilisation oyununu üzerinedir. Bunun nedeni oyunun kurgulanmasında ticari faktörler ön planda olsa da, tarihsel bilgi ve eğitimsel unsurlara da önem verilmesidir. Diğer tarih konulu ticari oyunlara göre, Civilisation oyununun hem içerik bilgisinin zenginliği ve
tarihsel olgulara uygunluğu, hem de ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmenin ön plana çıkması bakımından öğretim etkinlikleri için
oldukça uygun olduğu vurgulanmıştır (Kee vd., 2009; Squire,
2005; Whelchel, 2007).
Örnek 2: Umaykut Efsanesi (www.umaykutefsanesi.com)
Türkiye’de üretilen ve Türk tarihini ele alan az sayıdaki nitelikli bilgisayar oyunlarından birisidir (Şekil 31). Çevrimiçi ve ücretsiz olarak oynanmaktadır. Oyuncu Hun, Göktürk veya Selçuklu
devletlerinden birisini seçerek şehirler kurmaya, ekonomisini ve
ordusunu güçlendirmeye ve rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışmaktadır. Civilisation oyununda olduğu gibi gibi çok uzun dönemli
ve kapsamlı bir medeniyet gelişimi değil, daha kısa süreli ve dar
kapsamlı bir gelişim çizgisi söz konudur. Oyunda askerî özellikler
daha fazla ön plana çıkmıştır (Web 141).
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Şekil 31: Umaykut Efsanesi Oyununun Web Giriş Sayfası
(Web 141).
Askerî Strateji Oyunları
Tarih konulu strateji oyunlarının bir diğer popüler türü savaşları konu alan askerî strateji oyunlarıdır. Eğlence amaçlı askerî
strateji oyunlarında yukarıda incelenen eğitici oyunlara göre, genelde daha uzun ve kapsamlı senaryolar ve daha yoğun savaş ve
aksiyon uygulamaları bulunmaktadır. Aşağıda incelenen Making
History örneğinde görüldüğü gibi, bu tür oyunlar tarih öğretimi
etkinliklerinde verimli bir biçimde kullanılmaktadır.
Örnek 1: Tarih Yapmak (Making History)
Microsoft tarafından 2007 ve 2010 yıllarında iki farklı versiyonu (The Calm & The Storm ve The War of the World) çıkarılan
Making History 2. Dünya Savaşını konu alan bir askerî strateji
oyunudur. 2012 yılı içerisinde 1. Dünya Savaşı’nı konu alan yeni
bir versiyonunun çıkarılması planlanmaktadır. Oyun savaş odaklı
olsa da, sadece askerî konuları değil siyasî, diplomatik, ekonomik
ve kültürel konuları da ele almaktadır. Making History oyununun
tarih öğretiminde kullanımı birçok çalışmada incelenmiştir. Uygulamalar ve araştırmalar bu oyunun tarih derslerinde verimli bir
öğrenme materyali olarak kullanılabileceğini göstermektedir (Dev-
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lin-Scherer ve Sardone, 2010; Paterson, 2010; Watson, Mong ve
Harris, 2011; Wilson, 2009).
Örnek 2: Boğaz Harbi
Çanakkale Savaşını konu alan ve henüz planlama aşamasında olan Boğaz Harbi bilgisayar oyunu projesi, gerçekleştirildiği
takdirde Türkiye’de üretilen ve Türk tarihinde gerçek bir olayı ele
alan ilk kapsamlı savaş oyunu olacaktır. Oyun gerçekleştirildiği
takdirde Türk tarih konulu bilgisayar oyunları açısından önemli bir
dönüm noktası olmaya adaydır. Kodgraf Oyun Stüdyosu firması
tarafından yürütülen projede, ticari amaçlar ön planda olsa da, yapımcıların konuyu tarih öğretimi açısından da değerlendirdiği görülmektedir. Oyunun resmî web sitesinde bu konu şu şekilde açıklanmaktadır:
“Tarihi nesilden nesile aktarmak, yaşamak ve yaşatmak hepimizin üzerine düşen bir görevdir. Bu görevi yerine
getirirken etkililiği sağlamak için, görsel ve işitsel öğeler
kullanmak, olayları yaşanıyor hissi ile aktarmak son derece
önemlidir. Bu açıdan bakıldığında oyunlar, tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. Ülkemizde oyun sektörünün az gelişmiş olması, özellikle de tarihî oyunların olmayışı bir kayıp
olarak nitelendirilebilir. Görsel ve işitsel öğelerle zihinlerde
derin izler bırakabilen oyunları tarih, kültür, bilgi birikimini
aktarırken kullanmak son derece etkili ve akıllıca bir çözüm
olacaktır.” (Web 73)
Türkiye’de tarih konulu bilgisayar oyunlarının üretimi, sadece tarih öğretimi açısından değil, ülkemizin ve tarihimizin diğer
milletlerden insanlara tanıtımı açısından da fevkalade önem taşımaktadır. Ancak Türkiye bilgisayar oyunları sektörü oyun tasarımı
açısından henüz emekleme dönemindedir. Yukarıdaki örneklerde
olduğu gibi, bazı nitelikli sayılabilecek ürünler ortaya çıkmış olsa
da, bu konuda ileri düzeydeki ülkelerle karşılaştırıldığında alınacak
daha çok yol vardır.
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SONSÖZ
Öğretimde BİT destekli yöntem ve yaklaşımların kullanımı,
sadece BİT’in öğretimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik
çok önemli katkıları sebebiyle değil, öğrencilerin BİT araçlarının
insan hayatında çok daha önemli bir yer tutacağı yarının dünyasına
hazırlanması gereği dolayısıyla kaçınılmaz bir zorunluluk haline
gelmiştir. Günümüzde dünya genelinde, eğitim ve öğretimi geliştirmeye yönelik reform çalışmalarının temel unsurlarından birisi
BİT destekli yöntem ve yaklaşımlardır.
Ancak, devletlerin genel olarak BİT destekli eğitim ve öğretimin geliştirilmesine önem vermelerine, bu alandaki büyük çaplı
yatırımlara ve BİT destekli yöntem ve yaklaşımların hızla gelişmesine rağmen, bu konuda önemli sorunlar ve güçlükler ortaya çıkmaktadır. Özellikle BİT destekli yöntem ve yaklaşımların uygulamada öğretmenler tarafından kullanılması ve okullarda yaygınlaştırılması açısından önemli sorunlar mevcuttur. Bu alanda ileri düzeyde olan ülkelerde dahi, öğretim uygulamalarında BİT destekli
yaklaşım, yöntem ve materyallerin kullanımı genellikle istenilen
düzeyde değildir (Cuban vd., 2001; Mishra ve Koehler, 2006).
BİT destekli öğretimin geliştirilmesinde düşülen en önemli
yanılgılardan birisi, okullarda BİT alt yapısının geliştirilmesiyle
BİT destekli öğretimin doğal olarak gelişeceği ve yaygınlaşacağı
düşüncesidir. Kuşkusuz BİT donanımı BİT destekli öğretimin geliştirilmesinin temel koşullarından birisidir. Ancak bu konudaki
anahtar unsur, araç ve alt yapı donanımı değil, BİT destekli öğretime yönelik yenilikçi yöntem, uygulama ve materyallerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.
Eğitim teknolojisi, netice itibariyle eğitim ve öğretimin geliştirilmesine yönelik bir araçtır. Eğitimin niteliğini belirleyen ise,
esas olarak kullanılan yöntemlerin ve içeriğin kalitesidir. Örneğin,
Türkiye’de geleneksel basılı öğretim materyallerine yönelik eğitim
teknolojisi imkânları açısından hiçbir önemli eksikliğin olmadığı
söylenebilir. Ancak bu durum, tarih öğretimi alanında başta ders
kitapları olmak üzere, basılı öğretim materyallerinin müzmin nitelik sorununu çözmeye yeterli olmamıştır. Yenilikçi yöntemlerin
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kullanılması ve içerik geliştirme konusundaki yetersizlikler basılı
öğretim materyallerinin düşük kalitede olmasına yol açmaktadır.
BİT destekli öğretim için de, benzer bir durum söz konusudur.
BİT destekli öğretimin geliştirilmesinde düşülen bir diğer
önemli yanılgı, öğretmenlerin temel BİT becerilerine sahip olmasının, BİT destekli öğretimi gerçekleştirebilmeleri için yeterli olduğu
düşüncesidir. Öğretmenlerin temel BİT bilgi ve becerilerine sahip
olmaları, BİT destekli yöntemleri kullanmaları için şüphesiz gereklidir. Ancak BİT destekli öğretim için gerekli olan bilgi ve beceriler temel BİT bilgi ve becerilerinden farklıdır. BİT destekli öğretimin hem öğretim yöntemleri, hem de BİT uygulamaları açısından
kendine özgü yönleri bulunmaktadır. Ayrıca alan bilgisiyle ilgili
özel BİT uygulamaları mevcuttur. Öğretmenin BİT destekli öğretimi başarılı bir biçimde uygulayabilmesi için tüm bu özel bilgi ve
becerilere sahip olması gerekir. Aksi takdirde, derste kullanılan
BİT araçlarının işlevi geleneksel öğretimin sınırlı bir biçimde desteklenmesinin ötesine geçemez.
Türkiye’de okullarda BİT alt yapısı ve donanımı konusunda
önceki yıllara göre önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak BİT
destekli öğretim için yenilikçi öğretim materyallerinin ve web tabanlı uygulamaların geliştirilmesi, öğretim programlarının BİT
destekli yenilikçi öğretim yöntemleri açısından iyileştirilmesi, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına BİT destekli öğretim için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması konusunda ülkemizde hâlâ
önemli eksiklikler mevcuttur.
BİT destekli öğretimin geliştirilmesinde, BİT araçlarının geleneksel eğitim araçlarının yerine ikame edilmesini temel amaç
olarak görmek yanlış bir yaklaşımdır. Öğretimde BİT destekli araç,
yöntem ve materyallerin kullanımı kendi başına bir amaç değildir.
Asıl amaç, BİT destekli öğretim yoluyla aktif öğrenmeyi teşvik
eden, öğrencilerin ilgi ve motivasyonunu arttıran, öğrenciler arasında iletişim ve etkileşimi geliştiren, öğrencilerin bilgiye erişimini
kolaylaştıran, beceri kazanımını destekleyen öğrenci merkezli öğrenme ortamları oluşturmak olmalıdır.
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Öğretimde BİT araçlarını kullanmakla, bunları yenilikçi, etkin ve verimli bir biçimde kullanmak arasında oldukça önemli bir
fark vardır. Öğretimde BİT araçlarının kullanımı öğretimin geliştirilmesine yönelik bir artı değer getirmelidir. Yoksa geleneksel araç
ve materyallerle uygulanabilen yöntem ve yaklaşımları BİT araçlarıyla uygulamak, öğretimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi açısından pek bir anlam taşımamaktadır.
Bu durum maalesef oldukça yaygın görülen bir sorundur.
BİT donanımının sağlandığı öğretim ortamlarının birçoğunda, BİT
destekli yenilikçi yöntem ve yaklaşımlar yeterince uygulanmamaktadır. Bu tür öğretim ortamlarında BİT araçları kullanılsa bile, öğretim daha çok geleneksel yaklaşıma uygun bir biçimde sürdürülmektedir. Türkiye’de tarih derslerinde yapılan BİT destekli uygulamalarda genelde bu durum görülmektedir. Kullanılan öğretim
materyalleri çoğu kez ders kitaplarına benzer bir yaklaşımla düzenlenmiş olan sunulardır. BİT araçlarının rolü çoğu kez öğretim materyalinin duvara yansıtılmasıyla sınırlı kalmaktadır. Bu tür bir
öğretim ortamında BİT’in öğretim için taşıdığı potansiyelin çok
küçük bir kısmı kullanılabilmektedir.
Ülkemizde tarih öğretiminde BİT araç ve uygulamalarının
etkin ve verimli bir biçimde kullanımının sağlanabilmesi için, öncelikle BİT destekli yenilikçi öğretim yöntemlerinin ve bunlara
uygun olarak tasarlanan nitelikli materyallerin geliştirilmesi gerekmektedir. Başka ülkelerin tecrübeleri, geliştirdikleri yöntem ve
materyaller ülkemizdeki uygulamalar için yol gösterici olsa da,
tarih öğretiminin doğası gereği birebir uygulama imkânı bulunmamaktadır. Türkiye’de, tarih öğretiminin amaç ve içeriklerine uygun
BİT destekli nitelikli yöntem, uygulama ve materyallerin geliştirilmesi elzemdir. Aksi takdir de, ileri teknoloji ürünü altyapı donanımı ve araçlar kullanılsa da, eğitimin niteliği açısından önemli bir
gelişme olmayacaktır.
BİT destekli tarih öğretimi için, yenilikçi yöntem ve uygulamaların, nitelikli materyallerin geliştirilmesi oldukça karmaşık
bir süreçtir. Bunun için şu üç temel alanın birbiri ile iyi bir biçimde
ilişkilendirilmesi ve kaynaştırılması gerekir: BİT araç ve teknikleri; öğretim yöntemleri; tarih alan bilgisi. Bunun için de, materyal
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geliştirme süreci tarih eğitimcileri, diğer eğitim uzmanları, tarih
alan uzmanları, BİT uzmanları, BİT destekli öğretim uzmanları ve
öğretmenleri içine alan kapsamlı bir işbirliğinin içermelidir.
İnternet hem uzaktan eğitim imkânları, hem de bilgi, belge
ve materyale erişim açısından BİT destekli öğretimin en önemli
unsurlarından birisidir. Bu açıdan da, alt yapı donanımı olmazsa
olmaz bir faktör olsa da, başarının anahtarı değildir. Öğretimde
İnternet’in etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, web tabanlı
nitelikli içerik ve uygulamaların geliştirilmesine bağlıdır. Bunun
için tarih öğretimine yönelik nitelikli web sitelerinin oluşturulması
gerekmektedir. Başka ülkelerin tecrübeleri, web tabanlı tarih öğretiminde eğitim kurumları kadar, arşiv, müze ve medya kurumlarının da önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.
BİT destekli tarih öğretiminin geliştirilmesinde bir diğer temel unsur öğretmen eğitimidir. Okulların BİT donanımının, öğretim programlarının, öğretim materyallerinin ve web tabanlı içerik
ve uygulamaların ileri düzeyde olması ancak bunları öğretimde
etkin ve verimli bir biçimde kullanabilecek öğretmenlerin varlığı
ile anlam kazanır. Bu açıdan hizmet öncesi öğretmen eğitimi kadar,
hizmet içi eğitim de önemlidir.
Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde verilen BİT eğitimi çoğu
kez, alan öğretiminden kopuk bir biçimde uygulanmaktadır. BİT
eğitimine yönelik derslerin önemli bir kısmı, temel BİT bilgi ve
becerilerinin kazandırılmasını öngörmektedir. Bu dersler, tarih
öğretimi gibi ilgili alan öğretimine yönelik özel yöntem ve uygulamaları içermemektedir. Alan öğretimine yönelik olması gereken,
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme benzeri dersler de,
çoğu kez genel nitelikli bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik
olarak uygulanmaktadır. BİT destekli alan öğretimine yönelik eğitim, çoğu kez Özel Öğretim Yöntemleri dersleri kapsamında yapılan uygulamalarla sınırlı kalmaktadır. Sonuç olarak, diğer öğretim
alanlarında olduğu gibi, tarih öğretimi alanında Eğitim Fakültelerinde verilen BİT eğitimi öğretmen adaylarına BİT destekli tarih
öğretimi için gerekli özel bilgi ve becerileri kazandırma konusunda
yetersiz kalmaktadır. Bu sorunun aşılabilmesi için, öğretmen eğitiminde, öğretmen adaylarına genel BİT bilgi ve becerileri kazan176

dırmanın ötesinde, BİT destekli tarih öğretimine yönelik özel yöntem ve uygulamalara ağırlık verilmelidir.
Türkiye’de BİT destekli tarih öğretiminin geliştirilmesi için,
hem yerel düzeyde, hem de ulusal düzeyde çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Yerel düzeyde, BİT destekli materyal geliştirmeye yönelik, öğretmenler arasındaki ortak çalışma ve işbirliği
imkânları geliştirilmeli ve öğretmen eğitimine ve öğretim içeriği
üretmeye yönelik olarak okul-üniversite işbirliği desteklenmelidir.
Bu alanda Türkiye’yi gerçek anlamda ileri taşıyabilecek bir hamle
için, ulusal düzeyde de geniş kapsamlı bir çalışma ve işbirliğine
ihtiyaç duyulmaktadır. Yenilikçi ve nitelikli öğretim içerikleri geliştirilmeye yönelik büyük çaplı projelerin yürütülmesi gerekmektedir. Bu açıdan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, üniversitelerin ve bu
alanda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının işbirliği hayati
önem taşımaktadır.
Son yıllarda Türkiye’de BİT destekli öğretimin geliştirilmesine yönelik olarak ulusal düzeyde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Devlet tarafından bu alana büyük kaynaklar aktarılmaktadır.
Bu çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için, eski hatalardan ve başka ülkelerin tecrübelerinden ders çıkarak, etkin stratejiler geliştirilmelidir. Bu açıdan özellikle, BİT alt yapı ve donanımının sağlanmasını merkeze alarak, yenilikçi yöntem ve stratejilerin, alan
öğretimine yönelik materyal, içerik ve web tabanlı uygulamaların
geliştirilmesini ve öğretmen eğitimini ihmal etme hatasına düşmemek gerekir. Kaynaklar ağırlıklı olarak alt yapı ve donanıma ayrılarak, diğer anahtar unsurlar ihmal edilirse, bu gayret ve çalışmaların sonucunun büyük bir hayal kırıklığı olması kaçınılmazdır.
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Web 106: http://www.kultur.gov.tr/TR,28965/camiler-kiliselermanastirlar.html (Erişim tarihi: 12.02.2012)
Web

107:
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_
middle_east.html (Erişim tarihi: 08.12.2011)

Web 108: http://www.loc.gov/teachers (Erişim tarihi: 10.01.2012)
Web 109: http://www.loc.gov/teachers/tps/journal (Erişim tarihi:
10.01.2012).
Web 110: http://www.loc.gov/teachers/tps/about (Erişim tarihi:
10.01.2012)
Web

111:
http://www.mikeanderson.biz
24.11.2011)

Web 112:

(Erişim

tarihi:

http://www.minnesotahistorycenter.org/education/
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school-outreach/interactive-video-conferencing-ivc
tarihi: 18.02.2012)

(Erişim

Web 113: http://www.mkutup.gov.tr (Erişim tarihi: 05.01.2012)
Web 114: http://www.mkutup.gov.tr/menu/101
05.01.2012)

(Erişim tarihi:

Web 115: http://www.mkutup.gov.tr/menu/215 (Erişim tarihi:
05.01.2012)
Web 116: http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/description
_mvc-about_vmc/index-eng.jsp (Erişim tarihi: 10.02.2012)
Web

117:
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/My
Exhibits.do?lang=en, (Erişim tarihi: 10.02.2012)

Web 118:
http://www.naa.gov.au/visit-us/education/resources
(Erişim tarihi: 10.01.2012)
Web 119:
http://www.naa.gov.au/visit-us/education/nationalhistory-challenge/index.aspx (Erişim tarihi: 10.01.2012).
Web 120:
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/video
conferences.htm (Erişim tarihi: 18.02.2012)
Web 121:
http://www.nma.gov.au/education-kids/families/diy,
(Erişim tarihi: 15.02.2012)
Web 122: http://www.ogretmenlerforumu.com (Erişim tarihi:
06.01.2012)
Web 123: http://www.peramuzesi.org.tr//egitim/detay.aspx?Sec
tionID=SIhBwE7BnB3wpNxlJQROyg%3d%3d&ContentID=
i3skrjA6PgnsUBcM9Lmi%2fg%3d%3d
(Erişim
tarihi:
13.02.2012)
Web 124: http://www.rmk-museum.org.tr/turkce/education/index
.html (Erişim tarihi: 13.02.2012)
Web 125: http://www.santralistanbul.org/pages/index/education/tr
(Erişim tarihi: 13.02.2012)
Web 126: http://www.schoolhistory.co.uk/games (Erişim tarihi:
22.01.2012)
Web127: http://www.stonybrook.edu/libmap/coordinates/seriesb/
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no3/b3.htm (Erişim tarihi: 11.12.2011)
Web 128: http://www.sosyalbilgiler.biz (Erişim tarihi: 06.01.2012)
Web

129:
06.01.2012)

http://www.sosyalbilgiler.info(Erişim

tarihi:

Web 130: http://www.tarihbilinci.com (Erişim tarihi: 06.01.2012)
Web 131: http://www.tarihportali.net (Erişim tarihi: 06.01.2012)
Web 132: http://www.tbd.org.tr/index.php?sayfa=sozluk&mi1&
tipi=ara&harf=A&arama=bilişim (Erişim tarihi: 02.03.2012)
Web 133: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4 (Erişim tarihi:
10.01.2012)
Web 134: http://www.teachthecivilwar.com/blog (Erişim tarihi:
24.11.2011)
Web 135:
http://www.the-map-as-history.com/demos/tome01/
index.php (Erişim tarihi: 09.12.2011)
Web 136:
http://www.tiem.gov.tr/egitim.asp (Erişim tarihi:
13.02.2012)
Web 137:
http://www.timemaps.com/history (Erişim tarihi:
30.0.2012)
Web 138: http://www.timemaps.com/history/europe-30bc(Erişim
tarihi: 30.02.2012)
Web

139:
http://www.topkapisarayi.gov.tr(Erişim
12.02.2012)

tarihi:

Web 140: http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Dergiler(Erişim
tarihi: 05.01.2012)
Web

141:
http://www.umaykutefsanesi.com(Erişim
27.01.2012)

tarihi:

Web 142: http://www.unc.edu/awmc(Erişim tarihi: 08.12.2011)
Web

143:
http://www.villa.culture.fr/index.php?lang=en#/en
/annexe/pano_intro/t=Virtualvisit (Erişim tarihi: 23.02.2012)

Web 144: http://www.villa.culture.fr/index.php?lang=en#/en/
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annexe/video/t=3DreconstructionsofLoupian (Erişim tarihi:
23.02.2012)
Web 145: http://www.vitaminegitim.com/dersler/tarih/lise/tarihbilmi?id=d057fcfde658275a4717449adf6879c7&s=10&n=1
(Erişim tarihi: 06.01.2012)
Web

146:
http://www.vitaminegitim.com/lise/varna-savasi?i
=TRT1001310S6060603W (Erişim tarihi: 06.01.2012)

Web 147: http://www.wdl.org/en/about (Erişim tarihi: 04.01.2012)
Web 148: http://www.wikispaces.com/content/teacher (Erişim
tarihi: 21.11.2011)
Web 149: http://www.world-heritage-tour.org/terre/map.html (Erişim tarihi: 13.02.2012)
Web 150: http://www.worldology.com/Europe/europe_history_
md.htm (Erişim tarihi: 10.12.2011)
Web 151: http://www.wwiianimated.com/BalkansAnimation.html
(Erişim tarihi: 09.12.2011).
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