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ÖZET 
Günümüz eğitim ve öğretiminden beklenen sadece bilen değil, aynı zamanda düşünen, 

problemlere farklı bakış açıları ile yaklaşan ve bunlara yaratıcı çözümler üreten bireyler 

yetiştirmektir. Çağdaş ve yaratıcı bireylerin yetişmesinde aktif ve yaratıcı yöntemleri kullanmanın 

gerekliliği ise yadsınamaz. Ancak öğretimde, yöntem seçimi ve malzeme kullanımı önemli olduğu 

kadar bu yöntemlerin uygulanacağı ve malzemenin kullanılacağı mekân da önem taşımaktadır.  

Dünden bugüne öğretim ortamlarına bakıldığında, sayısal dersler için laboratuar gibi özel 

mekânlar tasarlandığı ve kullanıldığı halde; tarih, coğrafya ve edebiyat gibi “Sosyal Bilimler” 

dersleri için gereken aktif öğretimi sağlayacak donanımlı ve teknolojik alt yapıya sahip özel 

derslikler oldukça azdır.  

Bu çalışmada; mevcut eğitim sisteminde “tarih dersleri” için kullanılabilecek malzemeleri 

içeren ve aktif öğretim yöntemlerinin uygulanabileceği uygun mekânların ortaöğretim 

kurumlarında olup olmadığı araştırılacak, öğretmen ve idareci görüşlerinden yola çıkılarak “Tarih 

Dersi için Nasıl Bir Yaratıcı Mekân Gerekir?” sorusuna yanıt aranacaktır. 
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ABSTRACT 

What is expected from present education is not only to have knowledge but also to 

growing up people who can look at a problem with different attitude and find creative solutions for 

these problems. You can never deny the use of active and creative methods in the training of 

modern and creative individuals. However, besides the method selection and the use of material’s  

importance, the place (atmosphere) in which these methods and the materials are going to be used 

is of great importance. 

From past to present when school environment is taken in to consideration even though 

labrotoary  for quantitive lessons are designed and applied, there aren’t any special and technically 

equipped  labrotaries which provides active education,for history,geography and literature lessons. 
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In this study;our purpose is to find out whether there are any suitable environments at the 

secondary schools in which the active teaching methods and the materials for history lessons are 

used. While doing that we benefited from the teachers’ and administrators’ ideas to find an answer 

to the question “what type of creative” teaching environment is required for history lesson?”. 

Keywords:Teaching history,imaginative, atmosphere, active education.   

 

GİRİŞ 
 

Eğitim; beceri, tutum ve diğer davranış biçimlerinin geliştirildiği süreçler 

bütünüdür. Türkiye’nin en temel hedeflerinden biri eğitim olup; bu eğitim ile 

yapıcı, yaratıcı ve verimli bireylerin yetiştirilmesine olanak sağlamak 

amaçlanmaktadır. Bu konu Milli Eğitim Temel Kanunun ikinci maddesinde genel 

amaçlardan biri olarak belirtilmektedir. Şöyle ki (MEB,1998): 
 

“I. Genel Amaçlar 

Madde 2- Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,  

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde 

gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya 

görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma 

karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek” 

 

Çağdaş eğitim bireyi, hem bugüne hem de geleceğe hazırlamalıdır. Her 

insan hayal etme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve sorgulama gibi 

becerilere sahip olarak dünyaya gelir. Bireyin doğuştan getirdiği bu yeti ve 

yetenekleri geliştirmede aile, okul ve toplumun sorumlulukları önemlidir. Birey, 

aldığı eğitim yoluyla yaratıcı, empati becerisi gelişmiş, problem çözme yeteneğine 

sahip, soran ve sorgulayan bir kişilik kazanır. Bunun için sadece eğitim içeriğini 

değil, eğitim ortamını da hazırlamak gerekmektedir.  

Eğitim ortamları denilince akla ilk olarak, bireyleri eğiten kurumlar -yani 

okul- ve eğitilecek kişiler -yani öğrenciler- gelir. Eğitim olgusunu oluşturan bu 

öğelerin birbirinden bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Çünkü eğitim, bu 

öğelerin birbiriyle bütünleşerek oluşturdukları büyük bir çerçevedir. Bu 



bütünlükte meydana gelebilecek bir sorun, tamamıyla önce eğitime sonra topluma 

yansıyacak ve geleceğe yönelik olumsuzlukların temelini oluşturacaktır.  

Eğitim sistemimizle teoride bireye birçok beceri kazandırmak 

hedeflenirken, ancak uygulamada bu becerilerin kazandırılmadığı; ezbere 

dayanan, fazla bilgi yükleyici, verilen bilgilerin olduğu gibi benimsenmesini, 

ezberlenen bilgilerin yeniden aktarılmasını öngören(Ozil, 1990)  bir yöntemin 

geçerli olduğu görülür.  Bu olumsuz uygulamayı gidermek için öğretmenler, hem 

kendi eğitim ve kişiliklerine hem de öğrencilerinin seviyelerine uygun yöntem-

teknikler ve materyaller ile derslerini çeşitlendirmekte ancak bu da öğrencilerin 

günlük hayatta öğrendikleri bilgileri uygulamalarında yetersiz kalmaktadır. 

Öğretimde yöntem seçimi ve malzeme kullanımı önemli olduğu kadar bu 

yöntemlerin uygulanacağı ve malzemenin kullanılacağı mekân da önem 

taşımaktadır.  

Dünden bugüne öğretim ortamlarına bakıldığında, sayısal dersler için 

laboratuar gibi özel mekânlar, sanat dersleri (resim-müzik…) için atölyeler 

tasarlandığı ve kullanıldığı halde; tarih, coğrafya ve edebiyat gibi sosyal bilimler 

dersleri için gereken aktif öğretimi sağlayacak donanımlı ve teknolojik alt yapıya 

sahip özel dersliklerin bulunmadığı görülmektedir. Oysaki bireyin yaratıcılığını 

geliştirmede öğretim ortamının etkisi büyüktür.  

Yaratıcılık, son yıllarda eğitimde amaçların değişmesi ile birlikte dikkat 

çeken konulardan biri haline gelmiştir. Okullar bir yandan yaratıcılığı öldürmekle 

suçlanırken, diğer yandan okulun yaratıcılığı geliştirme işlevi önem kazanmış ve 

bu yöndeki çalışmalarda artış görülmüştür (Açıkgöz,1998:47). Piaget (Fisher, 

1995) eğitimin temel amacını, eski kuşakların yaptıklarını yalnızca tekrar eden 

değil, yeni şeyler yaratabilme (üretebilme) gücünde olan insanlar yetiştirmek 

olarak belirtmiştir. Piaget’nin vurguladığı amacın gerçekleşebilmesi için eğitim 

etkinliklerinin yaratıcı düşünmeyi geliştirecek şekilde planlanması ve 

uygulanması gereği açıktır.  

Yaratıcı düşünceden söz edilirken, çoğu zaman şu dört öğe üzerinde 

durulmaktadır; 

1. Yaratılan düşünce ya da ürün,  



2.  Yaratım süreci, 

3.  Yaratıcı kişi, 

4.  Yaratıcı ortam. 

         Okullarda gençlerin yaratıcılıklarını geliştirecek en önemli nokta, gerekli 

teknolojik ve bilimsel alt yapıya sahip ortamlar, diğer bir deyişle dersin 

özelliklerine uygun özel sınıflar oluşturmaktır.  

Yaratıcılık tanımlarından yola çıkılarak “yeni bir şey” ortaya koyma 

düşüncesi genellikle sayısal derslere atfedilmiş, sözel olarak tanımlanan tarih, 

coğrafya, edebiyat gibi dersler ise yalnızca ezberlenebilecek, yeni bir şey 

üretilmeyen sıkıcı dersler olarak görülmüştür. Bu dersler içinde özellikle tarih, 

öğrenciler tarafından ezberlenemeden asla öğrenilemeyecek bir ders olarak 

tanımlanmış (Safran, 2006:10) ve öğrenciler tarih dersi için yaratıcılıklarını 

kullanmayı düşünmemişlerdir(Akça ve Ata, 2009: 390-401). 

Tarih dersinin ezberci yöntemini değiştirmeye yönelik araştırmalar 

geçmişte de yapılmış ve eğitimciler tarafından çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 

Cumhuriyet’in ilan edildiği ilk yıllarda tarih eğitimine önemli katkıda bulunan 

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, tarih dersine ilişkin olarak kendi öğrenciliğinden yola 

çıkarak benzer saptamalarda bulunmuştur. O, tarih öğretiminin tek ders kitabına 

bağlılık, ezbercilik gibi sorunlarını kendi öğrenciliğinde de yaşamıştır. 

Baltacıoğlu, 1911’de Brüksel’de Decroly okulunda karşılaştığı bir tarih dersinden 

ise şöyle söz etmektedir (Ata, 2000):  
“Bir odaya girdik. Bu oda sınıfa benzemiyordu. Dört bir yanında 

duvarlara masalar dayamışlar. Bu masaların yanı başındaki sepetin içinden 

(çocuklar) kitap, dergi parçalarını alıp resimlerini kesiyorlar, sonra bu resimleri 

önlerindeki deftere yapıştırıyorlar. Dr. Decroly’ye sordum: 

-Bu çocuklar ne yapıyorlar? 

-Tarih öğreniyorlar, dedi. 

-Peki, ama ne hocaları var, ne de kitapları! Nasıl öğreniyorlar? Bunlarda 

zaman fikri nasıl teşekkül edecek? 

Dr. Decroly, şöyle karşılık verdi: 

-Siz Brüksel’e geldiğinizde Brüksel’i tanıyor muydunuz? Gezdiniz, 

dolaştınız. Şehrin dağınık olarak öğrendiğiniz parçaları günün birinde birbiriyle 

birleşti. Brüksel şehri oldu. Tarih de böyledir. Bu çocuklar bu gravürleri kese kese, 



göre göre bir takım dağınık bilgiler edinecekler. Günün birinde hepsi birleşip tarih 

fikri teşekkül edecek.” 

Bu değerlendirmeden de anlaşılacağı üzere, tarih parçaların oluşturduğu 

bir bütündür. Bu parçaların doğru ve anlaşılır bir şekilde öğrenilmesi ise tarih 

fikrinin oluşması için büyük bir öneme sahiptir.  

Tarih biliminin ana özelliklerinin farkına varmalarında sınıf ortamı, 

öğrencilerin aktif öğrenme çevresi olmalıdır. “Yeni Tarih” tarafından savunulan 

yaratıcı tarih öğretimi, sadece sebep ve sonucun analizini geliştiren becerilerin de 

ötesine gider. Burada önerilen, öğrencilere okulda -ilköğretim düzeyinde bile- 

tarihsel kaynakların verilmesi ve onların, olguları kendi başlarına “inşa etmeleri” 

ve “keşfetmeleridir” (Vella, 2001). 

Tarih dersinde sadece öğrenilecek bilginin değil, o bilginin hangi ortamda 

ve ne şekilde öğrenildiğinin de önemli olduğu açıktır. Eldeki örneklerden yola 

çıkarak tarih dersinin çeşitli etkinliklerle işlenebileceği ve bu etkinliklerin 

gerçekleştirilebileceği bir ortama ihtiyaç duyulduğu inkâr edilemez.  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, tarih dersleri için uygun donanım ve materyale 

sahip çok amaçlı öğretim ortamlarının nasıl olması gerektiğine yönelik, 

ortaöğretim kurumlarındaki idareci ve tarih öğretmenlerinin görüşlerini ortaya 

koymaktır.  

Yapılan bu araştırma ile olumsuz bir üne sahip olan tarih dersi ve tarih 

öğretmeninin gelişimini sağlayacak ve günümüz şartlarına uyduracak, yeni tarih 

programları ile senkronizasyonunu sağlayacak öğretim ortamına yönelik 

değerlendirme ve öneriler sunmak amaçlanmaktadır. Araştırmayla aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır: 

• Tarih dersleri ile öğrenci yaratıcılığı arasında nasıl bir ilişki vardır? 

• Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek özel bir tarih sınıfı nasıl 

olmalıdır? 

• Oluşturulacak özel tarih sınıflarının öğrencilere etkisi ne olabilir? 

 



Araştırmanın Yöntemi ve Verilerin Toplanması 

Araştırma nitel bir anlayışla gerçekleştirilmiş olup, veri toplama aracı 

olarak görüşme kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda nesnellikten çok, bakış açısı ön 

plana çıkarılmaktadır. Sosyal bilimlerdeki araştırmalarda çalışılan olay ve olgular, 

kendi ortamları içinde incelenmekte, araştırmacı bu olay ve olguları ayrıntılı bir 

biçimde, derinlemesine açıklamaya ve yorumlamaya çalışmaktadır (Yıldırım-

Şimşek,2006:30).  

Bu sebeple; ortaöğretim kurumları idarecileri ve tarih öğretmenlerinin tarih 

öğretimi için özel tasarlanmış yaratıcı bir ortamın nasıl olması gerektiğine yönelik 

görüş ve değerlendirmeleri, oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Görüşme formunun geçerlilik, güvenirliği için 

uzman görüşü alınmış ve rastgele seçilen beş tarih öğretmenine ön uygulama 

yapılmıştır. Yapılan ön çalışma dönütleri doğrultusunda görüşme formuna son 

hali verilmiştir. 

Araştırma; 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde 

gerçekleştirilmiştir. Belirlenen okullardan tespit edilen idareci ve tarih 

öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile 30 dakika süren 

görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. 

Toplanan veriler analiz edilerek, alt amaçlar bağlamında yorumlanmıştır. Veriler 

toplanırken öğretmenlere yapılan araştırmanın amacı ve içeriği hakkında bilgi 

verilmiştir. Yapılan çalışmanın bilimsel bir nitelik taşıdığı, katılımcıların 

kimliklerinin hiçbir suretle açıklanmayacağı da belirtilmiştir. 

 

Çalışma Grubu 

Araştırma, Ankara ili merkez ilçeye bağlı, (2) Genel Lise ve (2) Anadolu 

Lisesi olmak üzere (4) lisede, (4)idareci ve (4)tarih öğretmeni ile 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların özellikleri şöyledir: 
İdareci A: 15 yıllık kıdemli, Bayan, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur. 
Öğretmen 1: 20 yıllık kıdemli, Bayan, Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği mezunudur.  
İdareci B: 26 yıllık kıdemli, Bay, Dini Bilimler Enstitüsü mezunudur. 
Öğretmen 2: 13 yıllık kıdemli, Bay, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur. 
İdareci C: 29 yıllık kıdemli, Bay, Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği mezunudur. 
Öğretmen 3: 15 yıllık kıdemli, Bayan, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü mezunu, aynı 

alanda yüksek lisans tamamlamıştır.  



İdareci D: 20 yıllık kıdemli, Bay, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü mezunudur. 
Öğretmen 4: 14 yıllık kıdemli, Bayan, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih bölümü mezunu, 

aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır. 
 

BULGULAR VE YORUM 

Bu kısımda araştırma bulguları ve yorumları ele alınacaktır. 

1-Tarih dersleri ile öğrenci yaratıcılığı arasındaki ilişkiye yönelik bulgular:  

İdareci A; “Tarih dersleri ile öğrenci yaratıcılığı arasında nasıl bir ilişki 

vardır?” sorusuna genel bir değerlendirme yaparak cevap vermiştir. Buna ek 

olarak, tarih derslerinde kavram öğretimine ağırlık verilerek, grup çalışmalarının 

teşvik edilmesinin yaratıcılığın gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etmiştir. 

Öğretmen 1; “Tarih dersleri ile öğrenci yaratıcılığı arasında nasıl bir 

ilişki vardır?” sorusuna, tarih derslerinde öğrencilere yaparak yaşayarak öğrenme 

ortamı sağlayamadıklarından dolayı öğrencilerin yaratıcılıklarının düşük seviyede 

geliştirilebildiğini vurgulayarak yanıt vermiştir. Tarih dersinde yaratıcılığı 

geliştirebilmek için öğrencinin uygulama yapabileceği, bu uygulamalarını 

sergileyebileceği ortamlar oluşturmanın önemi üzerinde durmuştur. Öğretmen 1; 

“Tarih derslerinde öğrenciler sadece anlatım yöntemi ile karşılaştıkları ve not 

yoluyla tehdit edildikleri için derse yönelik olumsuz bir tutum 

geliştirmektedirler.” ifadesini kullanmıştır.  

İdareci B “Tarih dersleri ile öğrenci yaratıcılığı arasında nasıl bir ilişki 

vardır?” sorusuna öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmek için gerekli ortamları 

sağlayabileceklerini fakat şu ana kadar böyle bir talep gelmediğini ifade ederek 

giriş yapmıştır. Ayrıca sosyal alanı seçen öğrencilerin fen ve matematik 

derslerinde başarısız oldukları için ve başka seçenekleri olmadığı için bu bölüme 

geldiklerini ve bu nedenle öğrencilerden bu derslerde herhangi bir yaratıcılık 

beklemediklerini vurgulamıştır.  

Öğretmen 2 “Tarih dersleri ile öğrenci yaratıcılığı arasında nasıl bir ilişki 

vardır?” sorusuna, öğrenci hayal gücünü kullanabileceği için tarih dersinin 

yaratıcılığa çok açık bir ders olduğunu, en az resim ve müzik dersleri kadar 

yaratıcı bir zihniyet gerektirdiğine inandığını söyleyerek yanıt vermiştir.  

“Yaratıcılığın gelişim aşamasını gördüğünüz zaman ancak yaratıcı olabilirsiniz” 



şeklindeki ifadesi ile öğrenciye her durumun gelişiminin kavratılması gerektiği 

noktasına dikkat çekmiştir. Kağnıyı görmeden bugünkü modern arabayı nasıl 

yapabileceğini öğrencinin doğru bir şekilde anlayamayacağına vurgu yaparak, 

gelişim sürecinin bilinmesinin önemli olduğunu, ancak bu yolla yaratıcılığın 

gelişeceğine inandığını ifade etmiştir. Ayrıca sözlerini, “tarih dersini çocukların 

yaşamı ile ilişkilendirdiğiniz ölçüde yaratıcılık gelişir” şeklindeki ifadesi ile 

noktalamıştır. 

İdareci C “Tarih dersleri ile öğrenci yaratıcılığı arasında nasıl bir ilişki 

vardır?” sorusunu tamamen maddi açıdan yaklaşarak yanıtlamıştır. Tarih 

derslerinde yaratıcılığı arttırmak için öğretmenlerin derse uygun bir ortama ihtiyaç 

duyacaklarını, maddi yetersizlikler nedeni ile böyle bir ortam sağlamalarının 

mümkün olmadığını ifade etmiş ve sosyal alanı seçen öğrencilerin yetersizliğine 

vurgu yapmıştır.  

Öğretmen 3 “Tarih dersleri ile öğrenci yaratıcılığı arasında nasıl bir ilişki 

vardır?” sorusunu, tarih derslerinde yaratıcılığın geliştirilmesinden çok tarihi 

olayları anlamada neden-sonuç ilişkisinin kurulmasının önemli olduğunu ifade 

ederek yanıtlamıştır. Olayların sadece siyasi açıdan değil sosyal, kültürel ve 

ekonomik açılardan da değerlendirmesi gerektiğini, bu şekilde bugünü anlamada 

kolaylık sağlanabileceğini ifade etmiştir. Çok yönlü düşünmenin yaratıcılığın 

gelişmesi açısından önemli bir adım olduğunu dile getirerek, “Tarihe sevgisini 

artırıyoruz, yaratıcılıklarını arttırmak yerine okuduğumuz kitaplardan örnekler 

vererek ilgilerini arttırmaya çalışıyoruz” şeklinde bir değerlendirmede 

bulunmuştur. 

İdareci D “Tarih dersleri ile öğrenci yaratıcılığı arasında nasıl bir ilişki 

vardır?” sorusuna okullarında öğrencilerin yaratıcılığının geliştirilmesi adına 

gerekli bütün ortamların bulunduğunu ifade ederek, öğrenci ve öğretmenlerin 

talepleri doğrultusunda her türlü olanağı sağladıklarını belirtmiştir. 

 Öğretmen 4 “Tarih dersleri ile öğrenci yaratıcılığı arasında nasıl bir 

ilişki vardır?” sorusuna, tarih dersinde yaratıcılığı geliştirecek pek çok durumun 

olduğunu, bir örnekle açıklayarak yanıtlamıştır. Verdiği örnekte Malazgirt 

muharebesinin bir gün sonrasına ilişkin bir gazete hazırlamalarını öğrencilerinden 



istediğini ve bu tür etkinliklerle tarih derslerinde yaratıcılığın gelişmesine olanak 

verilebileceğini düşündüğünü ifade etmiştir. Farklı etkinliklerin tarih dersinde 

kullanılmasına olanak sağlayacak mekânların oluşturulmasının, yaratıcılığın 

gelişimine büyük oranda katkı sağlayacağını düşündüğünü eklemiştir. 

 

2-Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek özel bir tarih sınıfına ilişkin 

bulgular: 

İdareci A “Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek özel bir tarih sınıfı 

nasıl olmalıdır?” sorusuna “gerekli teknolojik alt yapının sağlandığı bir sınıf 

olmalıdır” yanıtını vermiştir. Böyle bir sınıfta; bilgisayar, tepegöz, projeksiyon 

cihazı gibi teknolojik alt yapının bulunması gerektiğini, fakat mevcut olan kısıtlı 

imkanlarla bunun mümkün olmadığını; bu tür ortamların oluşturulabilmesi için 

aileler ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışılmasının önemine vurgu 

yapmıştır. 

Öğretmen 1 “Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek özel bir tarih sınıfı 

nasıl olmalıdır?”sorusuna, öncelikle teknolojik ve görsel araçların yer aldığı bir 

sınıfın gerekliliğini vurgulayarak giriş yapmıştır. (projeksiyon veya tepegöz gibi 

cihazların) Ayrıca öğrenciye derste not aldırmak yerine, bu tür bir sınıfta var olan 

bilgisayar ağı aracılığı ile istenilen bilgi ve soruların öğrencinin ekranına 

göndermesinin mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Öğrencilerin üç boyutlu 

materyalleri yapabildiği ve sergilediği, farklı etkinliklere olanak sağlayan bir sınıf 

üzerinde durmuştur.  

İdareci B “Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek özel bir tarih sınıfı 

nasıl olmalıdır?”sorusuna Tarih öğretmenlerinden ve öğrencilerinden bir talep 

gelirse bir idareci olarak gerekli alt yapıyı sağlayabileceklerini vurgularken, böyle 

bir sınıfın teknolojik bir alt yapıya sahip olması gerektiğine dikkat çekmiştir. 

Öğretmen 2 “Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek özel bir tarih sınıfı 

nasıl olmalıdır?”sorusuna, öğrencinin istediği aktivite ile öğreneceği esnek bir 

sınıf olması gerektiği yanıtını vermiştir. Öğrencilerin derste maketler yaptığı ve 

bunları sergilemesine olanak sağlayan bir sınıf olması gerektiğini vurgulamıştır. 

“Normal sınıflarda tarih dersini işlemenin son derece yanlış olduğunu 



düşündüğünü” ifade ederek, duvarında büyük bir dünya haritasının olduğu, 

anlatılan konuya yönelik duvarlarda objelerin bulunduğu, resimler, minyatürler, 

afişler bulunan bir sınıfın gerekli olduğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca bu özel sınıfta 

bir Tablet PC ve projeksiyon cihazının bulunması gerektiğini de eklemiştir. “Ders 

işlenirken konuya uygun döneme ait müziklerle atmosferi yaşamayan bir 

öğrencinin onu hayal edebilmesinin mümkün olmadığını düşündüğünü” 

söyleyerek, böyle donanımlı sınıflarda sanal müze gezilerinin yapılabileceğini, bu 

şekilde imkânsızlıkların ortadan kalkabileceğini de belirtmiştir.  

İdareci C “Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek özel bir tarih sınıfı 

nasıl olmalıdır?”sorusuna bu tür bir sınıfın maddi olanaksızlıklar ve sınıf 

yetersizliği gibi nedenlerle mümkün olmadığını söyleyerek yanıt vermiştir.  

Öğretmen 3 “Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek özel bir tarih sınıfı 

nasıl olmalıdır?”sorusuna, “her türlü teknolojik donanıma sahip, esnek oturma 

düzeni bulunan, uygun ışıklandırılan, öğrencinin birbiriyle ve öğretmeni ile 

etkileşim halinde olabileceği, çeşitli konulara ait drama uygulamalarının 

gerçekleştirilebileceği, tarihin farklı dönemlerine ait kostümlerin yer aldığı bir 

sınıf hayal ettiğini” söyleyerek yanıt vermiştir. Ayrıca bu sınıfta tarihi romanların 

yer aldığı zengin bir kütüphanenin bulunması gerektiğini de eklemiştir.  

İdareci D “Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek özel bir tarih sınıfı 

nasıl olmalıdır?” sorusunu bilgisayar donanımına sahip ‘Teknoloji Sınıfları’nın 

bulunduğunu ve tarih öğretmenlerinin de bu sınıflardan yararlandığını belirterek 

yanıtlamıştır. Tarih dersleri için bugüne kadar böyle bir sınıfın düşünülmediğini, 

ancak yararlı olacağını belirtmiştir.  

 Öğretmen 4 “Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek özel bir tarih 

sınıfı nasıl olmalıdır?”sorusuna, donanımlı özel bir sınıfın tarih dersi için 

gerçekten gerekli olduğunu söyleyerek giriş yapmıştır. Bu sınıfların önemli 

özellikleri haritaları, resimleri, panoları, video arşivini barındırması gerektiğini, 

esnek oturma düzenine (kolçaklı sandalyeli) sahip bir sınıf olması gerektiğini 

sözlerine eklemiştir. O gün işlenen konuyla ilgili öğrencinin dikkatini çekecek 

görsellerin mutlaka sınıfta olması gerektiğini, “öğrencinin tarihin dokusunu 

hissedebileceği bir sınıf ortamında kendini yabancı hissetmeden derse ilgisinin 



artırılabileceğini” ifade etmiştir. Böyle bir sınıfın duvarlarında Osmanlı 

sanatçılarının resimlerinin, ebru sanatını içeren resimlerin, haritaların ve Osmanlı 

fermanlarının yer alması gerektiğini de sözlerine eklemiştir. “Bu sınıfın 

kütüphanesinde eski kitapların bulunmasının önemli olacağını, bu kitaplara 

dokunarak ve kitapların kokusunu duyarak öğrencinin o tarihi dokuyu 

hissedeceğini” belirtmiştir. 

 

3-Oluşturulacak özel tarih sınıflarının öğrencilere etkisine ilişkin bulgular: 

İdareci A “Oluşturulacak özel tarih sınıflarının öğrencilere etkisi ne 

olabilir?” sorusunu yanıtlarken; böyle bir sınıfın öğrencilerin tarihe karşı ilgisini 

arttıracağını, aynı zamanda “sözde kalan Atatürk ilke ve inkılâplarının daha kalıcı 

bir şekilde böyle bir ortamda öğretilebileceğine” vurgu yapmıştır.  

Öğretmen 1 “Oluşturulacak özel tarih sınıflarının öğrencilere etkisi ne 

olabilir?”sorusunu, “böyle bir sınıfla öğrencinin görev ve sorumluluklarının 

farkına varacağını, derse aktif olarak katılacağını, farklı çalışmalarla el 

becerilerini de geliştirebileceğini, yani öğrencinin tarih bilgisi dışında birçok 

beceriyi de böyle bir ortamda kazanabileceğini” düşündüğünü ifade ederek 

yanıtlamıştır. “Böyle bir sınıf ile öğrencilerin grup çalışması yolu ile işbirliğine 

dayalı bir öğrenim gerçekleştireceğini, zevk alınarak yapılan öğrenmenin daha 

kalıcı olacağını ve en önemlisi böyle bir ortamda öğrenme amacının tam olarak 

gerçekleştirilebileceğini” sözlerine eklemiştir. 

İdareci B “Oluşturulacak özel tarih sınıflarının öğrencilere etkisi ne 

olabilir?”sorusuna; “böyle bir ortamın sosyal alanları seçen öğrencileri teşvik 

edeceğini ve başarılarını da arttıracağını düşündüğünü, tarih sınıflarının 

oluşturmasını gönülden desteklediğini” belirterek yanıtlamıştır.    

Öğretmen 2 “Oluşturulacak özel tarih sınıflarının öğrencilere etkisi ne 

olabilir?”sorusuna; sayısal ders öğretmenlerinin farklı dersliklere sahip olması ile 

statü kazandıklarını, tarih sınıflarının oluşturulmasının tarih öğretmeninin 

statüsünde de etkili olacağını ifade ederek giriş yapmıştır. Bu özel sınıfların 

bireysel farklılıklar nedeniyle her öğrencide aynı etkiyi yaratmasa da çoğunluğun 

tarih dersine olan ilgisini arttıracağını, öğrenciye hayal etme fırsatı sağlayacağını 



da belirtmiştir. Böyle bir ortamın yararını ise bir örnekle açıklamıştır: “Top 

denilince öğrencinin aklına futbol topu gelir, oysaki tarihte top denilince neyin 

ifade edilmek istendiğinin açıklanması ve öğrencinin konunun tarihsel gelişimini 

görmesi onun konuya ilgisini artırdığı gibi bilgilerinin kalıcılığına da büyük 

oranda etkisi olur.”  

İdareci C “Oluşturulacak özel tarih sınıflarının öğrencilere etkisi ne 

olabilir?”sorusuna; bu sınıfların oluşturulmasının öğrencilerin tarih dersine ilişkin 

ilgisini arttıracağını ifade ederek yanıt vermiştir.  

Öğretmen 3 “Oluşturulacak özel tarih sınıflarının öğrencilere etkisi ne 

olabilir?”sorusunu, “ben tarih dersini sevmiyorum, tarih dersi zor yargısının” 

böyle bir sınıfla yıkılacağını belirterek yanıtlamıştır. “oluşturulacak bu özel 

sınıfla öğrencilerin tarih dersine olan ilgilerinin artacağını, dersin sevileceğini, 

böyle esnek bir ortam ile tarih dersinin sert, disiplinli yapısının da aşılacağını ve 

öğrencilerin derse yönelik ön yargılarından sıyrılarak öğrenmelerinin 

sağlayacağını” ifade etmiştir. Başarısız olarak nitelendirilen sosyal alan 

öğrencilerinin, başarısız olmadıkları halde bu şekilde nitelendirilerek geri plana 

atıldıklarını ve bu durumun öğrencileri dersten uzaklaştırdığına dikkat çeken 

Öğretmen 3, bu sınıfın oluşturulmasının öğrencilerin kendilerini özel hissederek, 

derslere de daha fazla ilgili göstermesini sağlayacağını belirterek, bu olumsuz 

durumun aşılabileceğini sözlerine eklemiştir. 

İdareci D “Oluşturulacak özel tarih sınıflarının öğrencilere etkisi ne 

olabilir?”sorusunu; böyle bir sınıfla öğrencilerin tarih dersine karşı ilgilerinin 

artacağını ve aynı zamanda materyallerle işlenilen derslerin kalıcılığının da 

yüksek olacağını, bunun ise başarıyı doğru oranda etkileyeceğini ifade ederek 

yanıtlamıştır. 

 Öğretmen 4 “Oluşturulacak özel tarih sınıflarının öğrencilere etkisi ne 

olabilir?”sorusuna, “şu anda eğitim yapılan sınıflarla böyle bir sınıfta yapılan 

eğitim arasında büyük fark olacağına vurgu yaparak, öğrenci-öğretmen, öğrenci-

öğrenci iletişiminin çok daha aktif bir şekilde sağlanabileceğini, öğrenilenlerin 

kalıcılığının böyle bir sınıfta çok artacağını” vurgulayarak yanıt vermiştir. “Her 

okulda fen laboratuarlarının olduğunu ve bu mekânların oluşturulmasında maddi 



kaygılar ifade edilmezken, sosyal alanlarla ilgili donanımlı sınıflar (sosyal 

laboratuar) söz konusu olduğunda maddi imkânsızlıklardan söz edilmesinin de 

eşitlikçi bir anlayışı yansıtmadığını özellikle vurgulayarak, tarih dersleri için 

büyük yarar sağlayacak bu özel sınıfların bir an önce hayata geçirilmesini 

dileğini” belirtmiştir. Böyle bir ortamda bir öğrencinin tarihi sevmemesinin ve 

tarihe ilgi duymamasının mümkün olmadığını da sözlerine eklemiştir. Öğretmen 

4; “Toplum olarak sosyal bilimlere eğilmediğimizi ve ailelerin öğrencileri sosyal 

bilimleri seçmemeleri gerektiği konusunda koşullandırdıklarını, oysaki bu 

durumun yanlış olduğunu, böyle bir sınıfla bu algının da değişebileceğini 

düşündüğünü” belirterek açıklamıştır. Böyle bir sınıfın oluşmasının diğer sosyal 

bilimler alanlarını da olumlu etkileyeceğini düşündüğünü ifade etmiştir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Ortaöğretim kurumu idareci ve tarih öğretmenlerinin Tarih öğretimi için 

oluşturulabilecek yaratıcı tarih sınıfları hakkındaki görüş ve düşüncelerini 

belirleyerek, gelecekte oluşturulacak bu sınıfların tarih öğretimine ne gibi katkıları 

olacağına yönelik bir öngörü oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın 

ortaya koyduğu bulgular ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Tarih dersinin öğrencilerde yaratıcı düşünme, eleştirel bakış açısı 

kazanma, empati kurma gibi becerileri kazandırabilecek uygun bir ders olduğu, 

ancak öğretim yöntemi ve bu öğretim yöntemlerinin uygulanabileceği ortamların 

yoksunluğundan dolayı bu amacı gerçekleştirmede yetersiz kaldığı saptanmıştır. 

İdareciler, maddi olanaksızlıklar ve sosyal alanı seçen öğrencilerin derse 

olan ilgisizliklerinden dolayı böyle bir sınıfın oluşturulmasının mümkün 

olmayacağını düşünmekte, ancak oluşturulacak bu sınıfın belli oranda fayda 

sağlayacağını da eklemektedirler. 

Tarih öğretmenleri ise böyle bir sınıfın oluşturulmasının ders-öğretmen-

öğrenci açısından motive edici olacağını, öğrencilerin yaşayarak ve tarihsel 

dokuyu hissederek farklı etkinliklerle; tarih derslerine yönelik ilgilerinin, buna 

bağlı olarak da başarılarının artacağı üzerinde durmaktadırlar.  Böyle bir sınıfı 



hayal etmenin bile kendilerini özel hissettirdiği noktasında birleşen tarih 

öğretmenleri, bu tarz bir sosyal laboratuar ile derslerinin statü atlayacağını öne 

sürmektedirler. Ayrıca düşünülen özel tarih sınıfının hayata geçirilmesiyle, sosyal 

alanı seçen öğrencilerin de kendini önemli hissedeceğini, böylece bu öğrencilerin 

başarısız olduğuna yönelik ön yargıların kırılabileceğini düşündüklerini 

vurgulamaktadırlar.  

Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda tarih öğretmenleri; tarih 

dersleri ve öğrencilerin yaratıcılıkları arasında olumlu bir ilişki kurmuş olup, 

tarih dersinde hayal gücünü kullanarak öğrencilerin yaratıcılığının artırılabileceği 

ileri sürülmüştür. Ancak tarih dersleri için oluşturulacak donanımlı, derste farklı 

etkinliklere olanak sağlayan özel bir mekânın hazırlanması ile bu durumun 

mümkün olabileceğini de eklemişlerdir.  

Araştırmada bu verilerden yola çıkarak; daha etkin ve çağdaş amaçlara 

hizmet eden, öğrenci katılımını arttıran bir tarih sınıfının oluşturulmasının 

eğitimsel açından önemli olduğu kanaatine varılmıştır.  

Öğretmenler tasarlanan özel tarih sınıfında neler olması gerektiğini ise 

şöyle sıralamışlardır: 

• Teknolojik alt yapı ve donanım (Bilgisayar(Tablet PC), projeksiyon, 

internet, tepegöz) 

• Uygun tahta sistemi 

• Çok amaçlı duvar panoları 

• Büyük bir dünya haritası 

• Harita Arşivi 

• Film Arşivi 

• Resim Arşivi 

• Görsel kanıtlar (testi, para, kurşun…) 

• Yazılı kanıtlar 

• Tarih kitaplarından oluşan bir kütüphane (roman-ansiklopedi-şiir-

hikâye…) 

• Dönem kıyafetlerini barındıran gardolap 



• Esnek oturma düzeni (kolçaklı sandalye-3-4 grup çalışması masası) 

• Uygun ışıklandırma 

Öğretmenler hazırlanacak bu sınıflarda ders alan öğrencilerin, derse 

yönelik ilgilerinin, buna bağlı olarak da başarılarının artacağını, öğrencinin 

günlük hayata yönelik olarak kazanımlar sağlayabileceğini, tarih dersinin ezberci 

kimliğinden sıyrılarak daha kalıcı bir niteliğe bürüneceği konusunda hemfikir 

olduklarını belirtmişlerdir.   

Okullarda fen bilimleri, resim, müzik, dil gibi farklı dersler için özel 

mekânlar oluşturulurken tarih dersleri başta olmak üzere, sosyal alan dersler için 

böyle sınıfların olmaması eğitimimizde bir eksiklik olarak görülmektedir. 

Öğrencilerin tarih derslerine yönelik olumsuz tutumlarının ve ‘ezberlenen ders’ 

sınıflandırmasının ortadan kalkması için bu tür sınıf ortamlarına ihtiyaç 

bulunduğu idareci ve tarih öğretmenleri ile yapılan görüşmeler sonunda tespit 

edilmiştir. 

Tarih öğretmenleri, öğrencilerin tarihi nasıl algıladığını tespit ederek; 

farklı yetenek ve kültürlere sahip öğrencilerin ilgisini de tarih dersine 

yöneltebilecek, tarihte anlaşılması zor olan bazı kavramları ve konuları 

somutlaştırarak öğrencinin anlayabileceği seviyeye indirgemekte zorlanmayacak, 

orta öğretime uygun öğretim yöntemlerini eğitim teknolojisi ile bütünleştirerek 

tarih öğretiminde kullanılabilecek, tarih öğretiminde kullanılmak üzere öğrencileri 

ile birlikte değişik materyalleri geliştirebilecek ve bu materyallere yenilerini 

ekleyebilecek fırsatları yeni tarih sınıfları ile bulabileceklerdir. 

Araştırmadan hareketle; tarih dersleri için tasarlanan tarih sınıflarının tarih 

derslerine yeni bir açılım kazandıracağı yorumunu yapmak çok da yanlış 

olmayacaktır. Oluşturulacak tarih sınıfları ile tarih dersi daha aktif ve hayatla iç 

içe bir ders haline getirilerek, öğrencilerin derse olan ilgisi artırılacağı gibi 

başarıları da yükseltilebilecektir. Ayrıca tarih sınıfları, tarih öğretmenlerinin de 

derse daha çok motive olmalarını ve ders için farklı etkinlikler düzenlemelerini 

teşvik etmesi açsından önem taşıyacaktır. 

Ortaöğretim kurumu idareci ve tarih öğretmenlerinin Tarih öğretimi için 

oluşturulabilecek yaratıcı tarih sınıfları hakkındaki görüş ve düşüncelerini 



belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada ulaşılan sonuçlara dayanarak 

aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

& Tarih dersleri için özel tarih sınıfları, her okulda oluşturulmalıdır. Tarih 

sınıflarının hayata geçirilip, yaygınlaştırılabilmesi için; tüm ortaöğretim kurumu 

idarecileri ve tarih öğretmenleri ile işbirliği yapılması, Milli Eğitim Bakanlığı ile 

bu düşüncelerin paylaşılarak, yürütülecek bir proje ile tarih sınıflarının 

uygulamaya konulması gerekmektedir.  

& Tarih dersi başta olmak üzere sosyal derslerin itibarını yükseltecek 

çalışma ve uygulamalar teşvik edilmelidir.  

& Sosyal alanı seçen öğrencilerin ikinci sınıf insan muamelesi görmelerine 

ve okul içinde önemsenmemelerine yönelik tutumu değiştirecek çalışmalar acilen 

gerçekleştirilmelidir. 

& Oluşturulacak tarih sınıflarının kullanımına yönelik tarih öğretmenlerine 

etkili ve sürekli eğitim seminerleri düzenlenmelidir. 

 & Aday tarih öğretmenlerinin ise öğrenimleri sırasında bu konuda 

bilinçlendirilmesi, hatta tarih öğretmenliği bölümü bulunan eğitim fakültelerinde 

de tasarlanan tarih dersliklerinden oluşturularak, öğretmen adaylarına burada 

uygulama yapma olanağı sağlanmasının hem alana hem de öğretmen ve öğrenci 

başarısına büyük etkisi olacağı kanaatini taşımaktayız. 
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EK 1- Görüşme Soruları 
1- Tarih dersleri ile öğrenci yaratıcılığı arasında bir ilişki kursanız nasıl bir ilişki 

kurarsınız? 

2-Tarih Derslerinde kullanılmak üzere, MEB tarafından öğrencilerin yaratıcılığını 

geliştirecek bir sınıf hazırlamanız istendi. Nasıl bir tarih sınıfı hazırlarsınız? (Hayalinizdeki 

tarih sınıfını anlatın…) 

3- Tarih derslerinde öğrencilerin yaratıcılığını geliştirecek böyle bir sınıftan nasıl bir 

sonuç almayı beklerdiniz? 

http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&task=view&id=977
http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&task=view&id=977

