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ÖZET 

 

Bu makale, wiki'lerin yabancı dil eğitiminde farklı becerileri geliştirme, anlamlı etkinlikler 

yapma ve dili gerçek ortamlarda kullanma yardımıyla pratik yapmanın önemini 

vurgulamaktadır. Aynı zamanda öğrenilenlerin sınıf duvarları arasında sınırlı kalmak yerine 

sınıf dışında da kullanılmaya devam edilmesiyle öğrenmede kalıcılığın sağlanabileceğine 

değinmektedir. Tüm bunlara dayanarak yabancı dilde okuma ve yazma konusunda isteksizlik 

yaşayan öğrencilerin eleştirel düşünme yöntemlerinin de kullanılarak wiki etkinlikleri 

aracılığıyla nasıl daha istekli hale getirilebileceği, etkinliklere katılımlarının nasıl 

arttırılabileceği konusunda ve bu yolla hedef dili kullanarak yazılı tartışma fırsatları 

sağlayabilecek öneriler sunmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: “wiki”, “wiki yoluyla öğrenme”, “eleştirel düşünme”, “yabancı dilin 

sınıf dışında kullanımı”   

 

ABSTRACT 

This paper focuses on:  

 the value of using wikis to improve different language skills, to have meaningful tasks 

and to practise the language by using it in authentic situations, 

 the permanent learning solutions to use the target language outside the class instead of 

limiting it between the walls of the classroom, 

 the writer’s suggestions on how to gain the reluctant students through the tasks given 

on wikis with the help of critical thinking methods, 

 using wikis to raise their participation and to give opportunities on using the target 

language in written discussions. 

Key Words: “wikis”, “learning through wikis”, “critical thinking”, “using the target 

language outside the classroom” 
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I. GİRİŞ 
 

“Bazı insanların neden yabancı dil öğrenemediklerinin incelenmesinin zamanıdır” diyen 

Horwitz ve diğerleri (1986) bu gibi ifadelerin pek çok yabancı dil öğretmenine tanıdık 

geldiğini belirtmişlerdir.  

 

Bu makale, yabancı dilde sınıf içinde ve dışında okuma ve yazma konusunda isteksizlik 

yaşayan öğrencilerin öğretim teknolojilerinin bir parçası olan wiki’ler yoluyla nasıl 

kazanılabileceği konusunda örnek bir uygulamaya yer vermekte ve öneriler sunmaktadır.  

 

Wiki, kullanıcılarına üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabilecekleri internet sayfaları 

alanı sağlayan bir yazılımdır. Wiki sayfalarında özgürce tartışmalar yapılabilmekte ve 

yorumlar eklenebilmektedir. Tüm bunlar internet üzerinden yapıldığı için ayrı bir yazılım 

gerektirmemektedir. Oluşturulan wiki sayfaları, kullanıcının isteği doğrultusunda herkesin 

erişimine açık olabilir veya belli bir grup ile sınırlandırılabilir.  

(http://web2dunyasi.wikispaces.com/Wikispace+nedir) 

    

Günümüzde her alanda teknolojinin ilerlemesi eğitim dünyasını da çeşitli şekillerde 

etkilemektedir. Yanpar’a (2006) göre “web-destekli eğitime artan ilginin başlıca nedeni, bu 

teknolojinin bilgiyi bulma, alma, saklama, yeniden üretme, yaratma ve paylaşma özelliğidir”. 

 

Öğretmenler ve öğrenciler çevresel uyaranların sürekli artışı ve teknoloji konusundaki 

gelişimlerin giderek artmasıyla kendilerini bu döngünün içinde bulmaktadırlar. Bu sebeple 

öğretim teknolojileri ve bilgisayar destekli eğitim artık kaçınılmaz hale gelmiştir. “Öğretim 

teknolojilerinin doğrudan faydalarına baktığımızda öğrenmeyi kolaylaştırma, aktif öğrenmeyi 

sağlama, somut öğrenmeyi gerçekleştirme … düşüncede sürekliliği sağlama, üretimi arttırma 

… gibi hedefleri bulunmaktadır.” (Halis, 2002)  

 

Öğretim teknolojileri aynı gerçek hayatta olduğu gibi öğrenilenlerin daha önce bilinenlerle 

karşılaştırılması konusunda fayda sağlamaktadır. “Öğrenme üzerinde yapılan araştırmalara 

göre,  öğrenciler, yeni bilgiyi önceden sahip oldukları ile ilişkilendirebildiklerinde daha fazla 

öğrenmekte ve öğrendikleri daha kalıcı olmaktadır.” (Yalın, 2006) 

 

Turunç’a (2011) göre ileri teknolojilerin bireylere sunduğu araçlar aracılığıyla hedefe ulaşma 

sürecinde; öğrenen bireyin motivasyonu yüksek olacaktır: Çünkü:  

 

“ - Bu araçları kullanarak oluşturulan görev, gerçek yaşamda var olan bir araç aracılığıyla 

gerçekleştirilecek bir görev olduğu için anlamlıdır. 

- Merak uyandırıcıdır, eğlencelidir. 

- Başkalarıyla iletişim kurmayı gerektirir/sağlar, öğrenilenin hayata geçirilmesine 

yardımcı olur. 

- Soyut değildir, somuttur.” (Turunç, 2011) 

 

Yılmaz (2009), İngilizce başlangıç seviyesinde 16 Bahçeşehir Üniversitesi Hazırlık Okulu 

öğrencisi ile uyguladığı 10 haftalık wiki çalışmasında etkişileşimli ve eğlenceli görevler 

yoluyla öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamış, verilen bir anketle de bu çalışma 

konusunda katılımcı öğrencilerin yorumlarını almıştır. Buna ek olarak 2 katılımcıyla 

görüşmeler yaparak çalışmasını hem nitel hem nicel şekilde desteklemiştir. Anket 

sonuçlarından birine göre çalışmada yer alan öğrencilerin % 50’si wiki etkinliklerinin 

İngilizce’lerini geliştirdiklerine kesinlikle katılmışlardır. Yapılan görüşme sırasında wiki 
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etkinlikleri ve amaçları için kullandıkları tabirler ise şöyledir: “samimi (içten, gerçek)”, 

“doğal”, “ciddi değil”, “yardımcı”, “eğlenceli”, “zevkli”. Ayrıca amaçlarının dilin kendisini 

kullanma ve dil programını başarıyla tamamlayarak yurt dışında bir iş bulabilme olduğunu 

belirtmiş ve wiki sayfalarında günlük tutma, kompozisyon yazma, yazma çalışmaları, 

animasyonlar, oyunlar ve sohbet etkinliklerinin kullanılmasını önermişlerdir. Araştırma 

sonuçlarında da görüldüğü gibi wiki etkinlikleri, gerçek bir dinleyici ortamı sağlayarak 

motive edici olmuş, bunun yanında da öğrencilerin kendilerine güvenlerini arttırmıştır.  

 

Bu bilgi ve bulgulardan yola çıkarak İngilizce okuma ve yazma konusunda isteksizlik, 

kendine güven eksikliği yaşadığı ve hatta kaygı duyduğu gözlemlenmiş olan İngilizce 

başlangıç seviyesindeki bir grup öğrenciyle 3 hafta süresince wiki etkinlikleri uygulaması 

yapılmıştır.  

 

II. UYGULAMA ve BULGULAR 

 

Uygulamanın amacı, ders dışında bitirilmesi zorunlu olan seviyeli bir İngilizce hikaye 

kitabının bir hedef doğrultusunda okunması ve okunulanların bu hedef dahilinde wiki 

etkinlikleri yardımıyla paylaşılarak öğrencilerin motivasyonlarının arttırılmasıdır.    

 

Öncelikle aynı zamanda araştırmacı olan öğretmen tarafından ücretsiz sunulan bir wiki alanı 

(https://merveoflaz.wikispaces.com) hesabı alınmış ve 8 bölümden oluşan hikaye kitabının 

her bir ünitesi için tartışma soruları oluşturulmuştur. Sorular öğrencilerin eleştirel düşünme 

yetilerine katkıda bulunabilecek, farklı yorumlar getirilebilecek, çeşitliliğe değer veren bir 

şekilde yapılandırılmıştır. Daha önce Yılmaz’ın (2009) yaptığı uygulamada öğrenciler 

tarafından sohbet işlevi önerisi getirildiğinden soru ve cevap tarzı olarak sohbet türünde bir dil 

benimsenmiştir.  

 

Wiki alanı oluşturulduktan sonra sınıftaki toplam 22 öğrenci sözlü ve e-mail yoluyla yazılı 

olarak wiki alanına davet edilmiş, hazırlanan sayfalar ve etkinlikler sınıf ortamında 

gösterilerek nasıl bir çalışma ortamında paylaşımda bulunacakları konusunda bilgi verilmiş ve 

öğrenciler aktif katılıma teşvik edilmeye çalışılmıştır.  

 

Öğrencilere bu ortamda yapacakları çalışmaların internette tüm okuyuculara açık ya da kapalı 

olabileceği söylenmiş ve tercihleri sorulmuş, tüm öğrencilerin isteği doğrultusunda sadece 

sınıf içindeki öğrencilerin ulaşabilecekleri kapalı bir alan yaratılmıştır.  

 

Öğrencilerin wiki etkinliklerine katılımlarının tamamen serbest olduğu vurgulanmış, bu 

ortamda yazı yazarak yer almak istemeyen öğrenciler wiki alanına okuyucu olarak davet 

edilmiştir. Uşun’a (2006) göre “öğrenme, her zaman, her yerde eğitim olanağı yaratır. 

Öğrenci öğrenmek istediği zamana kendisi karar verir. …. Öğrenmenin odağını öğretmen 

odaklıdan öğrenen odaklıya çevirir”.  Buna ve “öğrencilere tam yetki verilmesi” (Dörnyei et 

al, 2003) fikrine dayanarak öğrencilere 3 haftalık toplam süre dışında hangi bölümlere ne 

zaman katılacakları veya etkinliklerin ne kadarını yapacakları konusunda bir kısıtlama veya 

zorunluluk uygulanmamıştır.  

 

Özendirici ve ödüllendirici olması açısından her hafta sonunda tüm sınıfa ait e-mail grubunda 

o hafta wiki etkinliğinde aktif katılımcı olan öğrencilere teşekkür edilmiştir.  
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Wiki etkinliklerine 22 kişilik öğrenci grubundan 18 kişi davete cevap vererek üye olup 

katılmış, 8 kişi aktif rol alarak yazışmalarını sürdürmüşlerdir. Yazılı tartışmalara katılmayan 

diğer üyelerin, etkinlikleri okuyucu olarak takip ettikleri gözlemlenmiştir. (bkz. Tablo 1)  

3 haftalık uygulama süresince Tablo 1’de görüldüğü gibi okunan kitabın her bir bölümü için 1 

veya 2 tartışma konusu açılmış ve toplam 72 tartışma yorumu yazılmıştır. Sayfaların toplam 

görüntülenme sayısı ise toplam 357’dir. 

 

Tablo 1 – Wiki etkinliğinde tartışmalara verilen cevap ve yorumların bölümlere göre dağılımı 

 

Tartışma 

Konusu 

Tartışma konu 

sayısı 

Tartışmalara verilen 

cevap ve yorum sayısı 

Wiki sayfalarının görüntülenme 

sayısı (son ziyaret tarihi: 6.02.2012) 

Bölüm 1  2 13 95 

Bölüm 2 2 14 58 

Bölüm 3 1 13 67 

Bölüm 4 1 7 32 

Bölüm 5  1 7 25 

Bölüm 6 1 7 32 

Bölüm 7 1 6 24 

Bölüm 8 2 5 24 

TOPLAM 11 72 357 

 

Dörnyei ve diğerlerinin (2003) öğretmen ve öğrenci ilişkileri konusundaki görüşü göz önünde 

tutularak, wiki tartışmalarında öğretmen bizzat etkinliğin içinde diğer katılımcılar gibi yer 

almış, öğrencilere cevap ve yorumlar yazarak “öğrencileriyle samimi kişisel etkileşimlerde 

bulunmuş, onların kaygılarına empatik bir yaklaşımla cevap vermiştir”. (Dörnyei ve diğerleri, 

2003)  

 

Üye olan öğrencilere çalışmanın kontrolü açısından kullanıcı adı olarak isim veya soyadlarını 

seçmeleri önerilmiştir.  

 

Richard-Amato’nun (2003) belirttiği gibi yazmada yapılan hataların düzeltilmesi aynen sözlü 

ifadelerde olduğu gibi bazen dolaylı olarak yapılabilir. Bunun için öğrencilerin yazdıklarında 

dilbilgisi, kelime ve yazım hataları direkt olarak düzeltilmemiş, bunun yerine öğretmenin 

getirdiği yorumlarda yapılan hataların doğru ifadeleri kullanılarak dikkatleri çekilmeye ve 

geri bildirimin etkililiği arttırılmaya çalışılmıştır. 

 

Öğrenciler çalışma süresince sağlanan gerçek ortam sayesinde dili anlamlı bir şekilde 

kullanarak bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. Sınıf içerisinde derse katılımlarında bir artış ve 

okuma ve yazma konusunda yaşadıkları kaygılarda gözle görülür bir düşüş gözlemlenmiş; 

tartışmalar sırasında bazı öğrenciler ya da öğretmen tarafından kullanılan yeni öğrenilmiş 

kelime ve yapıları diğer öğrencilerin de tekrar ederek kalıcılaştırdıkları izlenmiştir.  

 

Yabancı dilin kullanımı sınıf duvarları arasına sıkışıp kalmak yerine, sınıf dışına da taşırılarak 

eğlenceli bir şekilde pratik yapma imkanı sunulmuştur, çünkü “bir dili öğrenmenin ya da 

‘kapmanın’ (edinmenin) doğal şekli dilin öğrenildiği bağlama ve öğrenme amaçlarına bağlı 

olarak değişik şekiller alabilir. (Tudor, 2001) Gerçek hayat ile bağlantılar kurarak öğrenciyi 

doğal yollarla tartışmalara katmanın dilin anlamlı bir çerçevede edinilmesine yardımı çok 

büyüktür.    
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III. TARTIŞMA ve ÖNERİLER 
 

 Wiki etkinliği süresince sadece soru – cevap ve yorum yapma yöntemi kullanılmış, 

kitabın kapağı dışında herhangi görsel bir materyale, video ya da ses dosyaları için 

internet bağlantılarına yer verilmemiştir. İleride daha detaylı oluşturulacak bir wiki 

alanında çoklu ortam dosyalarına ulaşılabilecek internet bağlantılarından yararlanarak 

farklı öğrenme stillerine hitap edilmesi düşünülebilir. 

 

 Öğrenciler, çalışmalarını okunulan hikaye kapsamında oluşturulan wiki alanında 

yürütmüşlerdir. Buna ek olarak verilecek bir görev doğrultusunda öğrenciler, kendi 

wiki alanlarını açmaları konusunda cesaretlendirilerek üretkenlik ve yaratıcılıklarını 

geliştirebilirler. 

 

 Öğrenciler, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri dışında da hitap edecekleri bir okuyucu 

ve katılımcı grubu oluşturma konusunda teşvik edilebilir. Bu konuda yapılmış olan 

yerel ve uluslararası wiki, blog ve forum uygulamaları örnek olarak sunulabilir.  

 

 Öğrencilerin sadece cevap aşamasında değil, soru kısmında da rol alabilecekleri 

fırsatlar yaratılarak wiki sayfalarının oluşumunda da yer almaları sağlanabilir.  

 

 Öğrenciler kullanıcı adı olarak gerçek isimlerini seçmek yerine farklı isimler 

kullanarak hata yapmaktan çekinmeksizin daha rahat paylaşımda bulunabilirler.  

 

IV. SONUÇLAR 
 

Bu makale, yabancı dilde okuma ve yazma konusunda isteksizlik yaşayan öğrencilerin wiki 

etkinlikleri yoluyla eleştirel düşünme yöntemleri doğrultusunda oluşturulan tartışma 

ortamlarında öğrenilen dili anlamlı bir şekilde kullanılmasını sağlayan örnek bir çalışma 

sunmuştur. Ayrıca çalışmanın farklı öğrenme stilleri de göz önünde bulundurularak nasıl daha 

etkili ve kapsamlı hale getirilebileceği konusunda öneriler getirmiştir.  
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