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ÖNSÖZ 

 “Niçin tarih öğretiriz?” sorusunu yöneltsek çoğu kişi “bugünü 

anlamak ve geleceğe yön vermek için” şeklinde cevap verecektir. 

Ama biz çocuklarımızı gerçekten geleceğe hazırlıyor muyuz 

okullarda? Görülen o ki yeni nesil sanatı, tarihi, edebiyatı, bilimi 

okullardan çok dijital teknolojiler yoluyla öğreniyorlar. İçinde 

bulunduğumuz pandemi döneminde neredeyse okulların yerini alan bu 

teknolojiler ve satış rakamları incelendiğinde internet, sosyal medya, 

web2 araçları vb. arasında çocukların ve gençlerin en çok ilgi 

gösterdikleri dijital araçların bilgisayar oyunları olduğu 

anlaşılmaktadır. Hatta öyle ki dijital yerli olarak adlandırılan bu nesil, 

sadece tüketim yapmamakta ve her gün binlerce içerik (oyun, video, 

tweet, yazı, yorum, blog, web sitesi, animasyon vb.) oluşturarak dijital 

üretim de yapmaktadır.   

Anne-baba ve eğitimcilerin kaygısı ise çocuklarının bu teknolojiler 

içinde kaybolup gitmesidir. İçinde bulunduğumuz durumun yansıması 

olan bu iki durumu dengeleyerek var olan bu gerçekliklere göre 

hareket etmek ve bu teknolojileri eğitime uyarlamak en doğru yol gibi 

görünmektedir. Zira biz ne kadar engellersek engelleyelim dijital 

yerliler içine doğdukları bu dünyada birbirleriyle anlaşmak için en iyi 

bildikleri dili, dijital dili ve oyun dilini, kullanacaklardır. O halde biz 

eğitimcilere düşen görev, bir an önce var olan bilgisayar oyunlarını 

derslere entegre etmek, hatta var olanı pasif bir şekilde tüketmekten 

öteye geçerek amaca uygun eğitsel bilgisayar oyunları üretmektir.  

Üstelik çoğu velinin şikayet ettiği gibi okulda öğrenilenler gerçek 

hayatla örtüşmemektedir. Tüm sınavlardan başarıyla geçen bir çocuk 

dahi öğrendiği bilgileri yaşama transfer edememekte; o bilgileri nasıl 

kullanacağını bilememektedir. Oysa teknolojinin bugün geldiği 

noktada Virtual Reality ya da Augmented Reality tarzı oyunlar hemen 

her durumun gerçekliğini yaratarak oyuncularına birebir o gerçekliği 

deneyimletebilmekte, bilgiyi beceriyle birlikte öğretmektedir. Bu 

güçlü araçlar karşısında öğretmenin sadece konu anlatımı yapması, 

ilgi çekmek anlamında bizi gittikçe daha da zor bir yarışla karşı 

karşıya bırakmaktadır. 
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Bu çalışma böyle bir gerçekliğin kabulü ve bu gerçeklik çerçevesinde 

bir üretim çabasından doğmuştur. Elbette gerçekliği kabul etmek, 

üretmeyi kolaylaştırmamıştır. Tekrar tekrar başa dönmeler ve 

vazgeçmelerle yoğrulmuş olan bu süreç sonucunda öğretim 

programına uygun eğitsel bilgisayar oyunları ortaya konmuştur. 

Dolayısıyla okuyuculara ürünler kadar sürecin de önemli ve öğretici 

olduğunu ifade etmek adına işlem basamakları da detaylı bir şekilde 

aktarılmıştır. Bu amaçla 1. bölümde genel olarak bilgisayar 

oyunlarının tarihçesinden ve türlerinden bahsedilmiştir. 2. bölümde 

“Bilgisayar oyunları ile tarih öğretilebilir mi?” sorusuna cevap 

aranmış ve tarih öğretimi ile bilgisayar oyunları ilişkilendirilmiştir. 

Son bölümde ise dünyada en çok oynanan tarih temalı oyunlardan 

başlayarak bu tür oyunlara çeşitli örnekler sunulmuş ve araştırmacılar 

tarafından öğretim programına uygun şekilde tasarlanan eğitsel tarih 

oyunları tanıtılmıştır. Tarih öğretiminde bilgisayar oyunlarının 

kullanımı alanındaki sınırlı çalışmaya katkıda bulunması, tarih 

alanında az olan eğitsel bilgisayar oyunu sayısını artırması ve 

oyunların ilk defa bilgi kadar tarihsel becerilerle de ilişkisinin 

kurulması açısından anlamlı ve önemli bulduğumuz bu çabanın 

başlangıç olduğu ve önümüzde uzanan uzun bir yol olduğu biliciyle 

“En uzun yolculuklar bile bir küçük adımla başlar” diyor ve kitabın bu 

alana ilgi duyanlara faydalı olacağına inanıyoruz. 

Doç. Dr. Ş. Gülin KARABAĞ 

Ankara, 2020  
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GİRİŞ 

Kökleri ilkel insanın çevresinde olup bitenleri taklit etmesine kadar 

uzanan oyun, geçmişten bugüne dini ritüellerden sportif faaliyetlere, 

eğlenceden eğitsel amaçlara kadar insan hayatının her aşamasında var 

olmuştur. Oyunun yaşamla ve insan ile iç içe yapısı birçok bilim 

insanı ya da düşünürün oyunu farklı yönlerden ele almasına ve oyuna 

dair farklı tanımlamalar yapmasına neden olmuştur. Örneğin Huizinga 

(2010) farklı dil ve kültürlerde oyunun izlerini sürmüş, insana dair 

Homo Sapiens (düşünen insan) tanımlamasının yanına Homo 

Ludens’i (oyuncu insan) eklemiştir.  Huizinga (2010) Homo Ludens 

isimli eserinde oyunu, kültürü ortaya çıkarıp kültürle birlikte gelişen 

belirli kurallara sahip, sınırlı bir mekân ve zamanda gerçekleşen, 

maddi çıkar gözetilmeyen,  belirli bir düzen dâhilinde ilerleyen, içinde 

temsil ruhu ve mücadeleyi barındıran, gönüllü olarak yerine getirilen 

etkinlikler olarak tanımlamaktadır. Oyun ile ilgili öne çıkan bir diğer 

isim Rogers Callois (2001) Man, Play and Games isimli eserinde 

Huizinga (2010)’ya benzer bir şekilde oyunu,  kendine ait belirli bir 

zaman ve mekânı olan, belirsiz sonuçlara sahip, maddi bir zenginlik 

unsuru taşımayan, yapıcı, kurallı ve gönüllü etkinlikler olarak ele 

almıştır.  

Piaget (2004) oyunu çocuğun karşılaştığı yeni durumları 

tanımlamasına, kendi deneyimlerinden yola çıkarak öğrenmesine 

imkân tanıyan bir araç olarak tanımlayarak oyunun öğretimsel 

değerine vurgu yapmıştır. Bu vurgudan yola çıkılarak oyunun 

çocukların kendi dünyaları ile gerçek dünya arasında bağ kurmalarını 
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sağlayan, zihinsel, fiziksel, bedensel ve duygusal gelişimlerine 

doğrudan katkı yapan hayatın bir parçası olduğu söylenebilir 

(Akandere, 2003, s.1; Auerbach, 2008, s. 19). Oyun ile çocuk arasında 

ortaya çıkan bu güçlü bağ eğitim ve öğretim için önemli bir fırsat 

olarak görülmüş ilkçağdan itibaren bilhassa askeri alanda bir öğretim 

aracı olarak kullanılmıştır (Onur, 1992, s.366 – 367). 17.yüzyılında 

ikinci yarısında itibaren Alman filozof Froebel başta olmak üzere 

birçok eğitimcinin katkısı ile oyun öğretim programlarında yerini 

almaya başlamış, öğretim faaliyetlerinde daha planlı ve sistemli bir 

şekilde kullanılmıştır (Dewey, 2008, s.89-90). Günümüzde oyun 

eğitim öğretim faaliyetlerinin her alanında aktif öğrenme 

yöntemlerinden biri olarak kullanılmaktadır. Nitekim yapılan birçok 

araştırma (Aydoğan, 2014; Karabacak,1996; Kaya, 2007; Pehlivan, 

1997; Susüzer, 2006; Tural, 2005) oyun yönteminin öğretim 

faaliyetlerinde düz anlatım ve soru cevap gibi geleneksel yöntemlere 

göre daha etkili olduğunu ortaya koymuştur.  Diğer taraftan tarihten 

bu yana gelen oyunun çocuklara özgü olduğu bu nedenle yetişkin 

eğitiminde kullanılamayacağına dair olumsuz ön bir ön yargının hala 

varlığını sürdürdüğü söylenebilir. Oysaki oyun sadece çocuklar için 

değil yetişkin bireyler içinde hayatın bir parçasıdır. İnsan kaç yaşında 

olursa olsun oynamaya yönelik bir istekliliği içinde barındırır. 

Nitekim ergenlikten itibaren bilinç düzeyinin artması ile oyun oynama 

istekliliği arasında doğru bir orantının varlığından söz edilebilir 

(Wright, 1985, s. 2).    
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Oyunlara özgü geçerli tek bir sınıflandırmadan bahsetmek mümkün 

değildir. Oyunlar işlevine, oynanma amacına, oynanan ortama, 

oyuncuların yaş grubuna, kullanılan araç ve gerece göre farklı 

şekillerde sınıflandırılabilir (Cengiz, 1996, s.197). Örneğin Fransız 

filozof Caillois oyunları şans, gösterici-rol, macera-heyecan ve 

mücadele-yarışma olmak üzere dört sınıfa ayırırken, Corbin (akt. 

Hazar, 2001, s.7-11) bireysel ve grup oyunları olmak üzere iki sınıfa 

ayırmıştır. Çerçevede kullanılan araca göre değerlendirildiğinde oyun 

türlerinden birinin bilgisayar oyunları olduğu söylenebilir.  
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1. BİLGİSAYAR OYUNLARI  

Geçmişten bu yana oyunun tanımı ve doğasında önemli ölçüde bir 

değişiklik olmamış, Caillois (2001) ve Huizinga (2010)’nın oyun ile 

ilgili söylemleri büyük oranda geçerliliğini korumuştur. Ancak gelişen 

teknoloji ile birlikte oyunların yapısı ve ortamında büyük değişimler 

yaşanmıştır (Schifter, 2013, s.152 - 153). Geleneksel oyunlar yerini 

insanların oyun konsolu, bilgisayar ya da mobil cihazlar kullanarak 

görsel ara yüzleri aracılığı ile etkileşime geçtiği bilgisayar oyunlarına 

bırakmaya başlamıştır (Bozkurt, 2014, s.6). Kirriemur ve Mcfarlane 

(2004) bilgisayar oyunlarını oyunculardan alınan girdileri, 

programlanmış kurallara göre işleyen oyunculara dijital bir bilgi sunan 

yazılımlar olarak tanımlarken, Gee (2003) görseller, kelimeleri, 

sesleri, hareketleri ve müziği bir araya getiren, bunların belirli bir 

strateji dâhilinde etkileşimini sağlayan çok yönlü metinler olarak, 

Garris, Ahlers ve Driskell (2002) ise gönüllük esasına dayanan, gerçek 

dünyadan bağımsız kurallar ile sınırlandırılmış eğlenceli ortamlar 

olarak tanımlamıştır.  

 

1.1. Bilgisayar Oyunlarının Tarihi 

Elektronik özelliklere sahip ilk analog oyun 1947 yılında Estle Ray 

Mann ve Thomas T.Godsmith tarafından geliştirilmiştir. En eski dijital 

oyunlar ise 1960’lara doğru ortaya çıkmaya başlamıştır (Gelibolu, 

2013, s. 71). Newyork’ta vakum tüplü bir bilgisayar geliştiren William 

Higinbotham, ekranda gördüğü zıplayan noktalardan yola çıkarak 

1960’ta bir tenis oyunu geliştirmiştir. 1962 yılında Massachusetts 
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Institute of Technology (MIT) öğrencisi Steve Russell, Spacewar 

isimli iki kişi tarafından oynanabilen bir uzay gemisi oyunu 

tasarlamıştır. Bu oyundan çok etkilenen Stanford Üniversitesi 

mühendislik öğrencisi Nolan Bushnell, 1971 yılında bu oyunu 

kullanarak “Computer Space” ismi ile ilk jetonlu oyun makinasını 

oluşturmuştur.  Daha sonra Bushnell’in kurduğu “Atari” isimli oyun 

geliştirme şirketi, 1981 yılında en hızlı büyüyen şirketlerden biri 

olmuştur (Emekli, 2010). 1980’li yıllarda oyun makinaları hızla 

yayılarak eğlence dünyasının önemli figürlerinden biri hâline 

gelmiştir. Bu yıllarda  “Pac-Man” ve “Donkey Kong” ve Rusların 

oyun piyasasına sunduğu “Tetris” büyük ilgi görmüştür. 1980’li 

yılların sonunda IBM ve Commodore gibi ev bilgisayarlarının 

üretilmesi grafik, ses ve CD-ROM gibi birçok alanda teknolojik 

gelişmelerin yaşanması oyunların kullanım alanını genişleterek oyun 

sektöründe büyük bir ilerleme yaşanmasını sağlamıştır.  

1990’lı yıllarda oyun alanındaki hızlı gelişim devam etmiş, 1990 

yılında piyasaya sürülen Super Mario 3 büyük satış rakamlarına 

ulaşırken, yine bu yıllarda Doom isimli atış oyunu, ardından Half Life 

ve Tom Raider isimli oyunlar büyük ilgi görmüştür. 1997 yılında 

IBM'in “Deep Blue” isimli bilgisayarı, Dünya Satranç Şampiyonu 

olan Gary Kasparov'u yenmeyi başarmıştır (Cumhuriyet, 1997). 

2000’li yıllarda ise bilgisayar teknolojisindeki gelişim ve internetin 

yaygınlık kazanması ile çevrimiçi oyunların ön plana çıkması oyun 

üretiminin artmasına, oyunların eğlence sektöründe üst sıralara 

çıkmasına neden olmuştur. Nitekim günümüzde elektronik oyunlar 
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eğlence sektörü içinde en hızlı büyüyen sektörlerden biri hâline 

gelmiştir. Örneğin ABD’de 2016 yılında oyun sektöründe toplam 

tüketici harcaması 30,4 milyar dolara ulaşarak müzik ve sinema 

sektörünü geride bırakmıştır (Entertainment Software Association 

(ESA), 2017;  Steinkuehler & Squire, 2014, s.377). 

 

1.2. Türkiye’de Bilgisayar Oyun Sektörünün Gelişimi 

Türkiye elektronik oyunlar ile 1980’li yılların başında genel itibari ile 

Atari adı verilen oyunlar aracılığı ile tanışmıştır. Bu yıllardan itibaren 

Atari salonları yaygınlaşmaya başlamış, oyun konsolları ve küçük el 

tipi oyun cihazlarının kullanımı artmıştır. Bilgisayar teknolojisinin 

gelişmesi ile 1990’lı yılların sonlarında Atari salonlarının yerini 

internet kafeler almaya başlamıştır  (Yılmaz ve Çağıltay, 2004). 

Türkiye’de oyun üretimi 30 yıllık bir geçmişe sahiptir. Piyasaya 

sunulan ilk Türk oyunu 1989 yılında yayınlanmış Keloğlan (Görsel 1) 

isimli bir macera oyunudur (Altınel vd, 2013, s.11).  1992 yılında ise 

grafik sanatçılarından tarihçilere kadar geniş bir kitlenin desteği ve 

çabası ile Osmanlı figürlerinin yer aldığı Hançer (Görsel 2) isimli ilk 

Türk strateji oyunu yayınlanmıştır (Altınel vd., 2013, s.11; Yılmaz ve 

Çağıltay, 2005, s.8). Bu oyunu İstanbul Efsaneleri: Lale Savaşçıları, 

Umut Tarlaları,  Muhtar, Zekâ Kutusu, Dedektif Fırtına ve Geçeğin 

Ötesinde gibi birçok oyun takip etmiştir (Yılmaz ve Çağıltay, 2005, 

s.4-5). 1998 yılında ise Piri Keşif Gemisi isimli oyun (Görsel 3) 

“Sevgi–Bilgi–İletişim” firması tarafından piyasaya sürülmüş, bu 
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gelişme “Piri Reis Dünya bilgisayarlarına açılıyor” başlığı ile 

dönemin gazetelerinde yer almıştır (Yenituna, 2017, s.169). 

 

Görsel 1. Keloğlan oyunu, Arslan İ. (2013). 1980/2013 yılları 

Türkiye’de geliştirilen yerli oyunlar.  

 

 

Görsel 2. Hançer oyunu, Arslan İ. (2013). 1980/2013 yılları 

Türkiye’de geliştirilen yerli oyunlar.  
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Görsel 3. Piri Keşif Gemisi oyunu, Shemchenko, A.(2010). 

Türkiye’de oyun sektörü.  

 

İngiltere’de oyun çalışmaları ile tanınan Mevlüt Dinç’in Türkiye’ye 

dönüp genç yetenekler ile oyun üzerine yaptığı çalışmalar neticesinde, 

İstanbul’un tarihi semtlerinde geçen İstanbul,  Dünya Bilardo 

Şampiyonu Semih Saygıner’in yardımı ile geliştirilen On-line 3D 

Bilardo gibi birçok oyun üretilmiştir (Yılmaz ve Çağıltay, 2005, s.6). 

Türk oyun geliştiricilerinin ürettiği dünyada ses getiren en önemli 

yapım ise Orta Çağ temalı Mount & Blade (Görsel 4) isimli oyundur. 

Dünyanın en iyi 100 oyunu arasında gösterilen Mount & Blade 2016 

yılı itibari ile birçok sektörü geride bırakarak 400 milyon dolarlık bir 

ihracat rakamına ulaşmıştır (Altınel vd., 2013, s 12; Yenituna, 2017, 

s.169). Bu, oyunların ülke ekonomisine ne denli büyük bir katkıda 

bulunabileceğini gösteren iyi bir örnektir.  
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Görsel 4. Mount and Blade oyun serisi, http://www.taleworlds.com  

 

Türkiye oyun sektörü 2017 yılında 775 milyon dolara ulaşarak büyük 

bir gelişme sağlamıştır (http://www.oyunder.org/turkiyede-video-

oyun-pazari-buyuyor). Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, oyun 

sektöründe 2018 yılında rekor seviyede bir ihracat yaptığımızı, 2019 

yılı ilk çeyreği itibari ile de 1 milyar 50 milyon dolar rakamına 

ulaştığımızı belirtmiştir (Gaming İn Turkey, 2018). 

Oyunların giderek artan ekonomik getirisi yetkililerin dikkatini 

çekmiş ve oyun sektörü devlet tarafından desteklenmeye başlanmıştır 

(Yenituna, 2017, s.176).  Bu amaçla 2011 yılında Mevlut Dinç’in 

başkanlığında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye Dijital 

Oyunlar Federasyonu (TÜDOF) kurulmuştur. 2013 yılında gelişmekte 

olan sporlar federasyonuna bağlanan TÜDOF ülkemizde oyun ligleri 

kurmayı, başarılı olan oyuncular ile Dijital Oyunlar Milli Takımı 

oluşturmayı ve ülkemizi yurtdışı turnuvalarında başarı ile temsil 

etmeyi amaçlamaktadır (Kukul, 2013, s.25).  Gençlik ve Spor 

Bakanlığı oyun sektörünü desteklemekle kalmamış, aynı zamanda 

http://www.taleworlds.com/
http://www.oyunder.org/turkiyede-video-oyun-pazari-buyuyor
http://www.oyunder.org/turkiyede-video-oyun-pazari-buyuyor
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Çanakkale Savaşını konu alan Nusrat (Görsel 5) isimli oyunun 

geliştirilmesine de öncülük etmiştir. 2015 yılında Kristal Piksel Özel 

Ödülünü alan ve Game X En İyi Yerli Mobil Oyunu seçilen Nusrat 

milli ve manevi değerleri oyunlar aracılığıyla genç nesle aktarmayı 

amaçlamaktadır (Yenituna, 2017, s.175). 

 

 

Görsel 5. Nusrat: Asrın Harbi Çanakkale  

 

Türkiye’de akademik kuruluşlar da gelişen oyun endüstrisine kayıtsız 

kalmamış, özellikle bilişim ile ilgili bölümlere oyun teknolojisi ile 
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ilgili dersler konulmuştur.  Bununla birlikte 2009 da Ortadoğu Teknik 

Üniversitesi’nde (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü Oyun Teknolojileri 

Yüksek Lisans Programı, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü’nde “Bilgisayar Animasyonu Ve Oyun 

Teknolojileri Yüksek Lisans Programı” açılmıştır. Bunların yanı sıra 

Bahçeşehir Üniversitesi’nde “BUG Game Lab.”, ODTÜ’de “ODTÜ 

Gate”,  İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde “Dijital Oyun ve Tasarım 

Kuluçka Merkezi”, İstanbul Teknik Üniversitesinde  “Oyun ve 

Etkileşim Teknolojileri”, İstanbul Bilgi Üniversitesinde “Dijital Oyun 

Tasarımı Bölümü”, Gazi Üniveritesi’nde Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Bölümünde Eğitsel Bilgisayar Oyunu Tasarımı Dersi 

verilmektedir. Bu ders kapsamında, TINK Teknoloji ve İnsan 

Koleji’nde oyun tasarımı eğitimi ve oyun tasarımı çalışmaları devam 

etmektedir (Gaming in Turkey, 2018).  

Türkiye’de oyun sektöründe son yılda büyük bir gelişme göstermesine 

rağmen dünya sektör hacmi ile kıyaslandığında yeni oyun üretiminde 

istenilen seviyelere henüz ulaşamadığı söylenebilir. Yenituna (2017, 

s.176) bunun en önemli nedeni olarak oyun tasarlayıp geliştirebilecek 

iş gücünün yetersiz olmasını göstermekle birlikte mevcut genç 

nüfusun özel sektör, devlet ve üniversitelerin işbirliği ile yetiştirilerek 

bu eksikliğin giderilebileceğini belirtmiştir.  
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1.3. Bilgisayar Oyunlarının Sınıflandırılması 

Oyun sektörünün gelişimi ile oyun sayısının hızla artması, ara yüzlerin 

çoğalması ve gelişen teknoloji ile farklı türlerde oyunların üretilmesi, 

oyunların sınıflandırılması ihtiyacını doğurmuştur (Gelibolu, 2013, 

s.102). Ancak standart, herkes tarafından kabul gören bir oyun 

sınıflamasından bahsetmek mümkün değildir. Oyun sektöründeki 

paydaşlardan her biri kendine özgü bir sınıflama yapmıştır. Böylece 

oyunlar kullanım amacına, kullanıcı sayısına, oynanma ortamına ya da 

oynanma şekline göre birbirinden farklı şekilde sınıflandırılmıştır 

(Gros, 2007, s.26; Kirriemuir & Mcfarlane,  2004, s.7; Kukul, 2013, 

s.25).    

Oyun tasarımcıları, kullanıcılar ve pazarlamacılar arasında kullanıma 

bağlı olarak zamanla genel itibari ile aksiyon, macera, aksiyon-

macera, rol oynama, benzetişim, strateji, tahta/kart ve yapboz/zekâ 

başlıklarından oluşan popüler bir oyun sınıflandırma biçimi ortaya 

çıkmıştır (Demirbaş, 2015, s.364 – 365). Bu başlıklar kısaca aşağıdaki 

gibi açıklanabilir. 

• Aksiyon oyunları: Hızlı motor becerilerinin öne çıktığı, hızlı 

tepki vermenin önemli olduğu oyun türüdür. Pinball gibi salon 

(Arcade) oyunları; Doom, Wolfenstein, Tomb Raider, Max 

Payne ve Duck Hunt gibi ateş etme oyunları; Dance Dance 

Revolution, Guitar Hero gibi vücut hareketlerini algılayan bir 

zemin üzerinde oynanan dans, müzik ve ritim oyunları; Street 

Fighter, Tekken ve Mortal Kombat gibi dövüş temalı oyunlar; 

Pac–Man ve Bomberman gibi bir labirent düzeneğinde geçen 
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oyunlar; Süper Mario, Donkey Kong ve Sonic gibi çeşitli 

engellerin aşılarak görevlerin yerine getirildiği oyunlar; FIFA, 

PES, NBA ve Championship Manager gibi spor dallarını konu 

alan oyunlar ve Need For Speed, Grand Prix, MotoGP gibi 

zamana ve rakibe karşı oynanan yarış temalı oyunlar bu sınıfa 

girmektedir. 

• Macera Oyunları: Colossal Cave Adventure ve Zorg, Broken 

Sword, Monkey Island, Kanon ve Air gibi bir senaryo etrafında 

şekillenen araştırma, keşfetme ve bulmacaların ön planda 

olduğu oyun türüdür. 

• Aksiyon-Macera Oyunları: Assassin’s Creed, Hitman, 

Resident Evil ve God of War tarzı hem aksiyon hem de macera 

ögelerini içinde barındıran melez oyunlardır.  

• Rol Oynama Oyunları: World of Warcraft, Final Fantasy ve 

Oblivon gibi gerçekçi veya sanal bir ortamda bir karakterin bir 

kurgu etrafında geliştirilmesi esasına dayanan oyunlardır. 

Tercih edilen görev, araç gerece ya da oyun içindeki tercihlere 

göre seçilen karakter farklı özelliklere sahip olabilir.  

• Simülasyon Oyunları: Simcity, Rail Simulator, Trainz ve The 

Sims gibi çeşitli alanlarda kurgusal ya da gerçek bir durumun, 

bir olayın ve yahut bir aracın simülasyonunu yapmanın öne 

çıktığı oyun türüdür.  

• Strateji Oyunları: Civilization, Total War, Warcraft ve Age of 

Empires gibi oyunculuk becerisinin ön planda olduğu oyun 

türüdür. 
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• Tahta ve Kart Oyunları: Satranç, tavla, Monopoly ve 

Solitaire gibi sanal taş ya da kâğıtlar ile oynanan oyunlardır.  

• Yapboz / Zekâ Oyunları: Tetris, Sokoban gibi mantıksal 

bulmacaların çözülmesi ya da parçaların birbirine bağlanması 

esasına dayanan oyunlardır. 

Bunların yanı sıra oyun sektörü ve kullanıcıların kullanımını dikkate 

alarak oyunları özelliklerine göre, 3 boyutlu, birinci şahıs aksiyon, 

kitlesel çevrimiçi, macera, rol yapma, strateji,  platform ve eğitim 

oyunları şeklide sınıflandırmak mümkündür (Demirbaş, 2015, s.364). 

Buna göre “3 boyut” oyunun görsel uzamını ve oyun dünyasının 

niteliğini; “birinci şahıs aksiyon” oyunun kamera açısı ve temasını; 

“kitlesel çevrimiçi” oyuncu sayısını ve oyunun oynanışını; “rol 

yapma” diyaloglar ve öyküyü; “gerçek zamanlı strateji” oynanma 

biçimini ve zamanın işleyişini; “macera” oyunun öyküsünün işleniş 

biçimini; “platform” oyun mekâniklerini ve oyun dünyasını; “eğitim” 

oyunun amaç ve içeriğini ifade etmektedir. Oyuncu ve oyun 

yapımcıları arasında zamanla kullanıma bağlı olarak şekillenen bu 

popüler sınıflandırma ifadeleri birbiri ile kesişmekte, diğer bir ifade ile 

bir oyun birden çok kategoriye dâhil olabilmektedir (Demirbaş, 2015, 

s.364 - 365).   

Bilgisayar oyunları üzerine eğitsel çalışmalar yapan araştırmacıların 

da oyunları, alanyazındaki çalışmalarla örtüşecek şekilde 

sınıflandırdığı görülmektedir. Örneğin Prensky (2001) oyunları dövüş, 

aksiyon, bulmaca, macera, simülasyon, rol oynama, spor ve strateji; 

Gros (2007) aksiyon, macera, dövüş, rol oynama, simülasyon, spor ve 
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strateji; Wright vd. (2001) duyuşsal motor, eğitsel oyunlar, strateji, 

simülasyon ve spor oyunları; Oblinger (2006) ise macera, bulmaca, rol 

yapma, strateji, spor ve ateş oyunları olarak sınıflandırmıştır. Gerek 

oyun tasarımcıları ve kullanıcıların yaptığı popüler oyun 

sınıflandırması, gerekse akademisyen ve araştırmacıların yaptığı oyun 

sınıflandırması dikkate alındığında oyunları temaya göre; aksiyon, 

macera, strateji, benzetişim, spor ve rol oynama, oynanan aygıt türüne 

göre; bilgisayar, salon, konsol ve mobil, kullanıcı sayısına göre; tek 

kişilik (Single player) ve çok kullanıcılı (Multi player), geliştirme ve 

kullanım amacına göre ise ciddi oyunlar ve gündelik oyunlar şeklinde 

sınıflandırmak mümkündür. Bilgisayar oyunlarını öğretim 

faaliyetlerinde bir araç olarak kullanılmasının daha çok geliştirme ve 

kullanım amacına göre sınıflandırma biçimi ile ilişkili olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle bu sınıflamanın daha ayrıntılı bir şekilde 

ele alınması gerekmektedir. 

 

1.3.1. Gündelik Oyunlar (Casual Games) 

Gündelik oyunlar ifadesinin açılımı ile ilgili litaratürde tam bir netlik 

yoktur. Ancak genel itibari ile gündelik oyunlar özel bir beceri 

istemeyen, oynaması kolay özel bir beceri gerektirmeyen, bilgisayar, 

konsol, cep telefonları ya da tablet gibi cihazlarla oynanabilen, Pac – 

Man, Süper Mario, Angry Birds tarzı oyunlar olarak tanımlanabilir 

(Gelibolu, 2013, s.88; Kuittinen ve diğerleri, 2007, s.107).  
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1.3.2. Ciddi Oyunlar (Serious Games) 

Oyunlar keyifli vakit geçirme, eğlenme amacı ile tasarlanmış, 

oynamanın ön planda olduğu yazılımlardır. Ciddi oyunlar ise eğlence 

dışı hedeflere ulaşmak için tasarlanmış, belirli bir becerinin, 

kazanımın ya da algının kazandırılmasını amaçlayan oyunlardır 

(Mayo, 2009, s.1).   

Oyunların genel sınıflanmasında olduğu gibi ciddi oyunların 

sınıflandırılmasında da herkes tarafından kabul gören mutlak bir 

sınıflandırmadan bahsetmek mümkün değildir. Ciddi oyunlara yönelik 

farklı bakış açıları, bu oyunlardan farklı şekillerde kategorize 

edilmesine neden olmuştur. Örneğin Sawyer ve Smith (2008) ciddi 

oyunları piyasa tabanlı (kamu, sivil toplum örgütleri, savunma, sağlık, 

pazarlama ve iletişim, eğitim ve sanayi) ve amaç tabanlı (sağlık, 

reklam, eğitim, alıştırma, üretim, iş, bilim ve araştırma) olmak üzere 

iki başlık altında sınıflandırmıştır. Djaouti, Alvarez, ve Jessel (2011, 

s.124) ciddi oyunları eğitim, alıştırma, reklam, haber, aktivizm ve 

simülasyon başlıkları altında sınıflandırmıştır. Gelibolu  (2013, s.87) 

ise ciddi oyunları bir dersin öğretiminde kullanılan “eğitsel alıştırma 

oyunları”, eğlendirmenin yanı sıra oyuncularda ticari ya da bilimsel 

amaçlı kullanılmak üzere bilgi toplamak için tasarlanan “araştırma ve 

bilgi toplama amaçlı oyunlar”, bir ürünün ya da bir firmanın reklamını 

yapmak için tasarlanan “reklam amaçlı oyunlar”, kurumların ya da 

siyasi teşekküllerin toplumların siyasi, sosyal ve dini düşüncelerini 

yönlendirmek amacı ile tasarlanan “dini, ideolojik ve siyasi amaçlı 
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oyunlar” ve yetişkin kitleye hitap eden “cinsel oyunlar” olmak üzere 

beş sınıfa ayırmıştır.  

 

 

Şekil 1. Video oyunları ile ciddi oyun arasındaki ilişki, (Djaouti, D., 

Alvarez. & Jessel, 2011, s.118-136). 

 

Belirli bir hedef ve kazanım doğrultusunda tasarlanan oyunların yanı 

sıra ticari amaçlar için tasarlanmış, eğlencenin ön planda olduğu 

oyunlar belirli hedefler doğrultusunda kullanıldığında “ciddi oyun” 

olarak değerlendirilmektedir. Djaouti, Alvarez, ve Jessel (2011, s.121-

122) ciddi oyunları “video oyun yapısı ile eğlenceli olmayan bir amacı 

birleştiren bir yazılım parçası” olarak tanımlamakla birlikte iki tür 

ciddi oyundan bahsetmişlerdir. Bunlardan ilki doğrudan ciddi bir 

amaç için tasarlanmış, Djaouti, Alvarez, ve Jessel (2011, s.121-

125)’in Şekil 1’de küçük çember içinde koyu gri alanda ile gösterildiği 

üzere “ciddi oyun” (serious game) olarak tanımladığı oyunlardır. Bu 

şekilde eğitsel amaçlar ile video oyunlarının kesiştiği nokta “mods 

(ciddi)” olarak gösterilmiştir. Yukarıdaki şekilde de vurgulandığı 
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üzere bu oyunlar video oyunu ile ciddi amaçların birleştirilmesi ile 

oluşur. Bir diğer ifade ile oyunun istenilen hedef ve kazanımlara 

ulaşmak için bir araç olarak kullanıldığı bu oyunlar saf ciddi oyun 

olarak tanımlanabilir. Bunun yanı sıra Djaouti, Alvarez, ve Jessel 

(2011, s.121-124) piyasada bulunan eğlence amaçlı olarak tasarlanmış 

oyunların eğitsel hedeflerle donatılarak ciddi amaçlı olarak 

kullanılabileceğini belirtmiştir. Djaouti, Alvarez ve Jessel (2011) bu 

oyunları Şekil 1’de video oyunları ile ciddi oyunun kesiştiği noktada 

göstermekle birlikte mevcut ticari oyunların ciddi amaçlar ile 

devşirilmesi için ümit verici olarak tanımladıkları amaç kaydırma 

(purpose-shifted) yöntemini öne sürmüşlerdir. Buna göre bu tür 

oyunlar ile öğrenciler, eğlenme ve vakit geçirmeden ziyade önceden 

belirlenmiş eğitsel hedef ve kazanımlara ulaşması için yönlendirilir. 

Süreç ulaşılan eğitsel çıktıların niteliği dikkate alınarak yapılandırılır.  

Simsity ve Civilization oyunları bu tür oyunlara örnek olarak 

gösterilebilir. ABD’de bir şehrin yönetim, adalet ve sağlık sistemini 

konu alan Simcity isimli kentsel yönetim oyununda şehri yöneten 

kullanıcılar fiziksel modeller oluşturup ve planladıkları şehir 

vizyonunu ortaya koymaya çalışmaktadır (https://www.ea.com/games/ 

simcity). Bu oyun öğrencilerin mühendislik, fizik ve matematik 

becerilerinin gelişmesine, tarihçi ve siyasetçilerin şehir yönetim 

sistemini anlamalarına katkıda bulunmaktadır (Ocak, 2013, s.58; 

Stanford ve Williamson, 2005, s. 10). Kabile hayatından başlayıp bir 

medeniyet oluşturmaya kadar uzanan süreci konu alan Civilization 

oyunu askeri meselelerden bilimsel gelişmelere birçok ayrıntıyı içinde 

barındırmaktadır (https://civilization.com/).  

https://civilization.com/
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Şekil 1’de video oyunları ile kesişen büyük çember içinde gösterildiği 

üzere Djaouti, Alvarez, ve Jessel (2011) ticari oyunların eğitsel amaçlı 

olarak kullanılması ile oluşan bu oyunları ciddi oyun kapsamına 

alarak ciddi oyunun muhtevasını genişletmiş ve “ciddi oynama” 

(serious gaming) olarak tanımlamıştır.  Diğer bir ifade ile yukarıdaki 

şekilde geniş daire içinde gösterilen ciddi oynama, hem doğrudan 

eğitsel olarak tasarlanmış saf ciddi oyunları hem de amaç kaydırma 

yöntemi ile eğitsel olarak kullanılan ticari oyunları içine almaktadır.  

Oyunların genel sınıflanmasında olduğu gibi ciddi oyunların 

sınıflandırılmasında da herkes tarafından kabul gören mutlak bir 

sınıflandırmadan bahsetmek mümkün değildir. Ciddi oyunlara yönelik 

farklı bakış açıları, bu oyunlardan farklı şekillerde kategorize 

edilmesine neden olmuştur. Örneğin Sawyer ve Smith (2008) ciddi 

oyunları piyasa tabanlı (kamu, sivil toplum örgütleri, savunma, sağlık, 

pazarlama ve iletişim, eğitim ve sanayi) ve amaç tabanlı (sağlık, 

reklam, eğitim, alıştırma, üretim, iş, bilim ve araştırma) olmak üzere 

iki başlık altında sınıflandırmıştır. Djaouti, Alvarez, ve Jessel (2011, 

s.124) ciddi oyunları eğitim, alıştırma, reklam, haber, aktivizm ve 

simülasyon başlıkları altında sınıflandırmıştır. Gelibolu  (2013, s.87) 

ise ciddi oyunları bir dersin öğretiminde kullanılan “eğitsel alıştırma 

oyunları”, eğlendirmenin yanı sıra oyuncularda ticari ya da bilimsel 

amaçlı kullanılmak üzere bilgi toplamak için tasarlanan “araştırma ve 

bilgi toplama amaçlı oyunlar”, bir ürünün ya da bir firmanın reklamını 

yapmak için tasarlanan “reklam amaçlı oyunlar”, kurumların ya da 

siyasi teşekküllerin toplumların siyasi, sosyal ve dini düşüncelerini 
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yönlendirmek amacı ile tasarlanan “dini, ideolojik ve siyasi amaçlı 

oyunlar” ve yetişkin kitleye hitap eden “cinsel oyunlar” olmak üzere 

beş sınıfa ayırmıştır.  

Ciddi oyunların eğitimden sağlık sektörüne, savunmadan toplum 

örgütlerine kadar uzanan geniş bir alanda kullanım örnekleri 

bulunmaktadır. Örneğin America’s Army (http://www.americasarmy. 

com) isimli oyun Amerikan ordusuna asker toplamak ve asker 

yetiştirmek için tasarlanmıştır (Çatak, 2009, 24-26).  1.3 milyon 

kayıtlı kullanıcısı olan bu oyun, askeri teçhizatı tanıma ve kullanma, 

askeri taktikleri uygulama ve oluşan yeni durumlar karşısında takti 

geliştirebilme gibi birçok askeri eğitimi içermektedir (Eğitimde Dijital 

Oyunlar Çalıştayı, 2017, s.12). ABD’de lösemi hastası olan 9 

yaşındaki Ben isimli bir çocuğun isteği ile çocukların morallerini 

yükselterek kanserle mücadele etmelerini kolaylaştırmak için Ben’s 

Video Game isimli bir oyun tasarlanmıştır (http://wish.org/wishes/ 

wish-stories/i-wish-to-be/ben-video-game-creator).  Hukuki haklar ile 

ilgili farkındalık oluşturmak için tasarlanan Objection isimli oyunda, 

oyuncuların savunma avukatının rolüne bürünerek müvekkillerinin 

haklarını korumaları amaçlanmıştır (Çatak, 2009, s.25-26, 

https://classicreload.com/objection.html). Birleşmiş Milletler Dünya 

Gıda Programı (WFP) tarafından 2005 yılında kıtlık yaşayan ülkelere 

yemek dağıtmak, bu ülkelerde yaşayan insanların yaşadıkları 

zorluklarla başa çıkabilmelerini sağlamak için Food Force isimli bir 

oyun tasarlanmıştır. Bu oyun ile kullanıcıların açlık, kıtlık yaşayan 

insanlar ve bu insanlara yapılan yardımlar ile ilgili farkındalık 

https://classicreload.com/objection.html
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edinmeleri amaçlanmıştır (http://www.gamesforchange.org/blog/ 

2011/12/01/can-food-force-and-wetopia-change-the-social-gaming-

industry/). 

Alanyazında  “Sosyal Etki Oyunları” (social impact games) ya da  

“İkna Oyunları” (persuasion games) olarak da tanımlanan ciddi 

oyunlar bilgi verme, beceri kazandırma ya da öğretmenin ötesinde 

propaganda, algı oluşturma ve reklam amaçlı olarak da 

kullanılmaktadır (Çatak, 2011, s.388). Örneğin bir aktivist grup 

Sudan’ın Darfur bölgesinde yapılan soykırıma dikkat çekmek için 

Darfur is Dying isimli bir oyun tasarlamışlardır. Oyunda kullanıcıların 

evini terk etmek zorunda kalan bir Darfurlu’nun rolüne girerek 

yaşadığı mülteci kampının temel ihtiyaçlarını gidermesi 

amaçlanmıştır. Oyun aracılığı ile bölgede daha iyi yaşanılanların 

anlaşılması hedeflenmiştir (http://www.gamesforchange.org/game 

/darfur-is-dying/). 

 

1.4. Eğitsel Bilgisayar Oyunları 

Oyun sektörü paydaşları ve araştırmacıların elektronik oyunlar ve 

ciddi oyunlara dair yaptığı sınıflandırmalar dikkate alındığında oyun 

türlerinden birinin eğitsel bilgisayar oyunları olduğu görülmektedir. 

Eğitsel bilgisayar oyunları bilişim teknolojileri kullanılarak 

hazırlanan, belirli bir eğitsel içerik ile ilişkilendirilmiş, bilişsel, 

önceden belirlenmiş eğitsel hedefler doğrultusunda öğrenmeye imkân 

tanıyan oyunlar olarak tanımlanabilir (Çatak, 2011, s.387; Çetin, 

2013a, s.2).  
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Eğitsel bilgisayar oyunları, son yıllarda geliştirilmesi için harcanan 

sermaye ve emek, etkileri ve uygulanabilirliği üzerine yapılan bilimsel 

araştırmaların artan sayısı ile giderek önem kazanmakta, gerek ticari 

çevrelerde gerekse eğitim sektöründe daha fazla tartışılmaktadır. 

Bunda oyun tasarımcılarının, araştırmacıların ya da ticari kuruluşların 

oyunlara yönelik artan ilgi ve oynama sürelerini dikkate alarak eğitim 

ile oyunu aynı çerçevede birleştirme amacının etkili olduğu 

söylenebilir. Son yıllarda elektronik oyunlara ilişkin ortaya konulan 

istatistikler bu manada tasarımcı, araştırmacı ve girişimcileri destekler 

niteliktedir. Nitekim günümüzde öğrenciler bilgisayar oyunlarına 

sinema, televizyon ya da gazete, dergi gibi basılı yayınlardan daha çok 

vakit ayırmaktadır (Çatak, 2009, s.13).   

Eğlence Yazılımları Topluluğunun (Entertainment Software 

Association ESA) yayınladığı istatistiklere göre Amerikan nüfusunun 

%65’i düzenli olarak oyun oymakta olup, ortalama oyuncu yaşı 35’tir. 

Oyun oynayanların %41’i kadın, %59’u ise erkektir.  Amerikan hane 

halkının %67’si bir video oyun aygıtına sahip olmakla birlikte 

ebeveynlerin %60’ı haftada bir gün çocukları ile birlikte video oyunu 

oynamaktadır (ESA, 2017, http://www.theesa.com/wp-

content/uploads/2017/04/EF2017_FinalDigital.pdf).  

ABD ile benzer bir şekilde Türkiye’de de her geçen yıl bilgisayar, 

mobil cihazlar ve internet kullanımı artmakta, buna bağlı olarak 

elektronik oyunlar daha çok ilgi görmektedir. TÜİK (Türkiye İstatistik 

Kurumu) (2018a) ve TÜİK (2018b) raporlarına göre bilgisayar 

kullanımı %59,6, internet kullanımı ise %72,9’dur. Buna göre 

http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2017/04/EF2017_FinalDigital.pdf
http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2017/04/EF2017_FinalDigital.pdf
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bilgisayar kullanımında geçen seneye göre yaklaşık %5 artış olurken, 

internet kullanımında ise %9 oranında bir artış olmuştur.  İntel (2012) 

tarafından 13 ila 29 yaş aralığında 3000 kişi ile 26 ili kapsayan Genç 

Türkiye Araştırması’nda hane halkının %71,4 bir bilgisayara sahip 

olduğu, internette geçirilen zamanın çoğu ile oyun oynandığı 

(ortalama 42,7 dakika)  sonucuna ulaşılmıştır. Yine AdColony ve 

Nielsen Sports (2019) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Mobil Oyun 

Araştırması’na göre kullanıcıların %66’sı mobil cihazlarında 1 ila 3 

oyun bulundururken, kullanıcıların %94’nün haftada bir defa ya da 

daha fazla oyun oynadığı, her iki kullanıcıdan birinin her gün oyun 

oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. TÜİK (2013a)’in çocuklarda bilişim 

teknolojileri kullanımı ile ilgili verilerine göre ise 6 ila 15 yaş 

aralığındaki çocukların internet kullanma amaçlarında oyun oynama, 

%79.5’lik bir değer ile ikinci sırada yer almaktadır. Benzer bir şekilde 

Yılmaz vd. (2014)’nın araştırma bulgularına göre, lise öğrencileri 

interneti ödev ve araştırma amacından çok sohbet ve oyun amacı ile 

kullanmaktadır. Gaming in Turkey (2018)’in Türkiye Oyun Sektörü 

Raporuna göre Türkiye’de 30 milyondan fazla oyuncu bulunmakla 

birlikte bunlar zamanlarının büyük bir kısmını bilgisayar oyunu 

oynayarak geçirmektedirler.  

Görüldüğü üzere bilgisayar, mobil aygıtlar, internet ve elektronik 

oyunlar gibi teknolojik araçların hayatımızda kapladığı alan artmakta, 

yeni nesiller bu araçlar ile doğup büyümektedir. Prensky (2001, s.1) 

bu nesli “dijital yerliler” olarak tanımlamaktadır. Bilgisayar, video 

oyunu, dijital müzik çalar, video kamera, cep telefonu ve dijital çağın 
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diğer tüm araçları içinde doğan, bu araçları kullanarak etraflarındaki 

dünyayı anlayabilen ve teknolojik gelişmelere hızlı şekilde uyum 

sağlayabilen kişilere “dijital yerli” adı verilmektedir. Bilgisayar 

oyunları, e-posta, internet, cep telefonları ve anlık mesajlaşma dijital 

yerlilerin hayatlarının ayrılmaz birer parçasıdır  (Prensky, 2001, s.1).   

Prensky (2001) Dijital çağda doğmayıp teknolojik gelişmelere 

sonradan uyum sağlayan nesil ise “dijital göçmenler” olarak 

tanımlanmaktadır. Dijital göçmenler her ne kadar teknolojiye uyum 

sağlamış olsalar da yapı itibari ile dijital yerlilerden farklılarıdır. 

Prensky (2001, s.1) dijital yerlileri bir dili ana dili olarak konuşan 

insana, dijital göçmenleri ise bir dili sonradan öğrenen insanlara 

benzetir. Buna göre dili sonradan öğrenenlerin aksanının o dili anadili 

olarak konuşan insanlar ile aynı olması mümkün değildir. Prensky 

(2001, s.2) dijital göçmenlerin çoğu zaman geleneksel yapılarından 

kopamadığını bunun ise dijital göçmenler ile yerliler arasında anlayış 

farlılıklarına neden olduğunu belirtmiştir.  

Günümüz eğitim sistemini planlayalar, yöneticiler ve öğretmenlerin 

büyük bir kısmı dijital göçmenlerdir. Bunlar kendilerinden farklı bir 

dili konuşan nesli geleneksel araçlarla eğitmeye çalışmaktadır. 

Örneğin öğrencilere uzun metinler sunmakta, bilgi yığınlarını 

ezberletmeye çalışmaktadırlar.  Televizyon izleme, müzik dinleme ya 

da eğlence ile öğrenmenin aynı anda olamayacağını düşünürler. 

Oysaki dijital yerliler metinlerden ziyade grafikleri tercih eder, bilgiyi 

ezberlemek yerine bir araç olarak kullanır; rastgele erişimi, çoklu 

görevleri tercih ederler (Prensky, 2001, s.1). Prensky (2001, s.2)’ye 
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göre dijital göçmen eğitimciler gerçekten dijital yerlilere ulaşmak 

istiyorlarsa geleneksel kalıplarını bırakıp değişmek zorundadırlar. 

Öncelikle dijital göçmenler, öğrencilerin konuştukları dijital dili ile 

iletişim kurmayı öğrenmeli, daha sonra öğretim programları, yöntem 

ve teknikleri dijital yerlilerin düşünme yapısına göre yeninden 

düzenlenmeli, eğitim içerikleri teknolojik araçlarla ilişkilendirilip 

öğrencilere sunulmalıdır.  

Prensky (2001) eğitim faaliyetlerinde kullanılabilecek en önemli 

teknolojik araçlardan birinin bilgisayar oyunları olduğunu belirtmiştir. 

Zira dijital yerliler bilgisayar oyun çağının içinde doğmuş, on binlerce 

saat bilgisayar oyunu oynamıştır.  Nitekim McGonigal (2010) 

elektronik oyun kültürünün etkin olduğu bir bölgede yaşayan bir 

kişinin 21 yaşına kadar 10.000 saate yakın bir süre oyun oynadığını, 

bunun ABD’de bir öğrencinin beşinci sınıf düzeyinden lise bitene 

kadar aldığı 10.800 saat derse karşılık geldiğini belirtmiştir. 

McGonigal (2010) 10.000 saatini bir meslek öğretimine harcayan bir 

insanın o meslekte usta olabileceğini belirtmiş, oyunların yüksek 

potansiyelinin eğitsel faaliyetlerde kullanılmasını tavsiye etmiştir.  

Prensky (2001)’e göre öğrencilerin hayatında büyük yer kaplayan bu 

oyunların eğitsel içerikle birleştirilmesi dijital yerlilere hitap eden bir 

eğitim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.  

Son yıllarda ülkemizde birçok kurumun Prensky’in ortaya koyduğu 

bilgisayar oyunlarının eğitsel potansiyelinden yola çıkarak bu konuyu 

ele alan alan birçok etkinlik düzenlendiği görülmektedir. Örneğin 

Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğunda, Türkiye Bilişim Vakfı 
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tarafından, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, dijital 

oyunların eğitimdeki önemini ve katkısını vurgulamak, bu alanda fikir 

üreten, oyun geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların 

çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek 

amacıyla 2019 yılında “KOD Ödülleri” yarışmasının ikincisi 

düzenlenmiştir. Yarışmanın 16 Mayıs 2019 yılında düzenlenen ödül 

töreninde konuşan Türkiye Bilişim Vakfı başkanı Faruk Eczacıbaşı: 

“Bu yarışmayla uygarlığa yaptığımız etkiyi artırmaya 

çalışıyoruz. İnsan doğasında olan eğitimi ve oyunu yüzyıllar 

önce ikisini de birbirinden ayırmışız. Eğitim bir ihtiyaç oyun ise 

bir gereksinim. Biz bu eksiği düzeltmek ve ikisini de bir araya 

getirmek için çalışıyoruz. Zaten günümüzde oyunun da 

eğitimden intikamını aldığını rahatlıkla görüyoruz.” demiştir 

(https://www.eczacibasi.com.tr/tr/basin-odasi/haberler/öğrenci 

ler-bulmaca-cozerek-fizik-ogrenecek). 

Faruk Eczacıbaşı’nın bu sözlerinin bilgisayar oyunlarının eğitimdeki 

önemini ortaya koyması açısından oldukça ilgi çekici olduğu 

söylenebilir. 

Benzer bir örnek olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

Nisan 2019’da düzenlenen “Eğitim’de Dijital Oyunlar” konulu panel 

gösterilebilir. Bu panelde oyun dinamikleri ile eğitsel içeriğin 

birleştirilmesi ve dijital oyunlar kullanılarak nasıl etkili bir öğrenme 

oluşturulabileceği ele alınmıştır (https://www.posta.com.tr/izmir-il-

milli-egitim-mudurlugu-egitimde-dijital-oyunlar-paneli-duzenledi-

2138181). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu tarafından Ekim 

2017’de “Dijital Oyular Sempozyumu”, Nisan 2019’da ise “Dijital 

Oyunlar Kongresi” düzenlenmiş, dijital oyunların etkileri detaylı bir 
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şekilde ele alınmıştır (https://www.chip.com.tr/haber/btkdan-dijital-

oyunlar-ve-oyun-sektoru-aciklamasi_72323.html).  

 

1.4.1. Eğitsel Bilgisayar Oyun Örnekleri 

Ciddi oyunların ilgi görmesi ve yaygınlaşması ile birlikte eğitsel oyun 

tasarımında da başarılı örnekler ortaya konulmaya başlanmıştır. Okul 

öncesi çocukların sayı saymayı ve uzunluk ölçümünü öğrenmesi için 

tasarlanmış hayvanat bahçesinde geçen Measure That Animal oyunu, 

ilköğretim öğrencilerine astronotların uzaydaki yaşamını öğretmek 

için tasarlanmış uluslararası uzay istasyonunda geçen Station 

Spacewalk Game oyunu, Akbank tarafından çocuklara tasarruf 

bilincini öğretmek için tasarlanan Paranın Hikâyesi oyunu 

(http://ekonomininkahramanicocuklar.com/#paranin-hikayesi), fizik 

öğretiminde basit makineleri ve manyetik alanı öğretmek amacı ile 

tasarlanan Fantastic Contraption oyunu, yine fizik kavramlarının uzay 

gemisi ile gezinti yapılarak öğretildiği Surge oyunu, biyoloji 

öğretiminde bağışıklık sistemini savaş kurgusu ile öğretmek için 

tasarlanan Immune Atack oyunu, kimya öğretiminde verilen 

malzemeler ile belirli bir oranda meyve suyu hazırlama esasına 

dayanan Alien Juice Bar oyunu ve müzik öğretiminde kullanılan 

Guitar Hero ve Rock Band oyunları bu tür oyunlara örnek olarak 

gösterilebilir. Yine http://www.simschool.org web adresinde bulunan 

oyunlar da bu tür oyunlara örnek olarak gösterilebilir. 

 

Bilgisayar oyunlarının eğitsel potansiyelinin fark edilmesi ile birçok 

girişimci bu alana yönelmiştir. Bunlardan biri Finlandiya ve Amerika 

https://www.chip.com.tr/haber/btkdan-dijital-oyunlar-ve-oyun-sektoru-aciklamasi_72323.html
https://www.chip.com.tr/haber/btkdan-dijital-oyunlar-ve-oyun-sektoru-aciklamasi_72323.html
http://ekonomininkahramanicocuklar.com/#paranin-hikayesi
http://www.simschool.org/
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menşeili yazılımcıların bir araya gelerek oluşturdukları eğitsel 

bilgisayar oyunları üreten TeacherGaming isimli şirkettir  

(https://teachergaming.com). Şirketin ürettiği oyunlar ders planları, 

kazanımları ve öğretim yöntemleri ile ilişkili olup, şirketin odak 

noktası okul ve öğretmenlerdir. TeacherGaming piksel görünümlü 

bloklar kullanılarak üç boyutlu yenidünyalar inşa etmeye imkân 

tanıyan ve büyük ilgi gören Minecraft oyununu 

(https://www.minecraft.net/tr-tr/)  eğitime uyarlayarak, oyunun 

Minecraft Edu (https://education.minecraft.net/) isimli sürümünü 

çıkarmıştır. Bu herkesin Minecraft’ın normal sürümünden farklı 

olarak öğrenci ve öğretmenler için daha fazla seçeneği barındıran, 

gelişmiş yerel ağ bağlantısına sahip bir sürümdür. Oyunun piyasaya 

çıkması ile birlikte bilhassa Avrupa’da birçok okulda sayısı binleri 

aşan öğretmen tarafından öğretim faaliyetlerinde kullanılmaya 

başlanmıştır. Hatta 2013 yılında İsveç’te bir okul oyunu öğretim 

programına eklemiştir (Güngör, 2015).  MinecrafEdu problem çözme, 

işbirliğine dayalı bir şekilde çözümler ortaya koyabilme, yaratıcılık 

gibi birçok 21. yüzyıl becerisini desteklemektedir. Oyun fizik ve 

kimya uygulamalarından yaratıclılığa kadar geniş bir içeriği 

kapsamaktadır (Eroğlu, 2019, s. 59). Bu oyunda, öğrencilerin 

seviyelerine uygun problemler bulunmakta ve öğrencilerin yaşıtları ile 

işbirliği içinde hata yapmaktan korkmadan hareket etmesine imkân 

tanımaktadır. Diğer bir ifade ile öğrenciler bloklardan meydana gelen 

yapıları inşa ederken yaptıkları hataların farkına varmakta ve bu 

hataları inceleyerek doğru sonuca giden adımlar atmayı öğrenmektedir 

(Keskin, 2018).  

https://teachergaming.com/
https://www.minecraft.net/tr-tr/
https://education.minecraft.net/
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Getting Smart Research Report (2017) tarafından 4 kıta 11 ülkeyi 

içeren Minecraft’ın sosyal ve duygusal öğrenmeyi nasıl desteklediği 

üzerine öğretmenlere uygulanan araştırmada MinecraftEdu’nun sınıf 

ortamında ya da okul dışı etkinliklerde kullandığında öğrencilerin 

gerçek dünyada karşılaşabilecekleri sorunlara etkin ve yaratıcı 

çözümler üretebilme becerini %97,7, yaratıcı düşünebilme becerilerini 

%95,5, analitik düşünebilme becerilerini %93,3, işbirliği kurabilme 

becerilerini %91,1 ve empatik düşünme becerilerini %51,1 oranında 

geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Sarıçam (2019) dijital oyun tabanlı 

oyun uygulamalarının bilimsel yaratıcılık üzerindeki etkisini 

incelediği çalışmasında Minecraft oyununu kullanmış, oyunun 

öğrencilerin bilimsel yaratıcılığını geliştirdiği, kalıcı ve aktif bir 

öğrenme sağladığı sonucuna ulaşmıştır.  

TeacherGaming şirketinin ürettiği öne çıkan bir diğer oyun fizik ve 

matematik öğretim programları ile uyumlu KerbalEdu‘dur 

(https://store.teachergaming.com/games/kerbaledu ). KerbalEdu oyun 

aracılığı ile fizik kavramlarını öğretmenin yanı sıra öğrencileri deney 

yolu ile yaratıcı çözümler üretmek için motive etmeyi 

amaçlanmaktadır.  Takeuchi ve Sarah (2014) dijital oyunlar üzerine 

yaptıkları bir anket çalışmasında, ankete katılan 12.000 kişiden % 

97'sinin KerbalEdu oyununun, oyuncuların bilime ve alana olan 

ilgisini artırdığını ifade etmiştir. Eğitsel bilgisayar oyunlarına dair en 

etkili örneklerden biri ise Philip Rosedale tarafından gerçek dünyaya 

alternatif olarak oluşturulmuş üç boyutlu sanal oyun Second Life’dır.  

Oyun içinde bir bölgeyi ele geçirmek, seviye atlamak ya da puan 

https://store.teachergaming.com/games/kerbaledu


 
30 BİLGİSAYAR OYUNLARI İLE TARİH ÖĞRETİMİ 

toplama gibi amaçlar yerine bir yapı inşa etme, şirket kurup, işletip 

kazanç sağlama gibi gerçek hayata eşdeğer amaçlar vardır 

(https://secondlife.com/).  Oyun sanal dünya içinde gezmeye, sanal 

sınıflara katılmaya imkan veren özelliği ile öğretim sistemlerine 

entegre edilebilmektedir. Bu entegrasyon mekân ve zaman sınırlaması 

olamadan öğrencilerin birbirleri ile ve öğretmenleri ile işbirliği ve 

iletişimini artırmaktadır (Ceylan Dadakoğlu, 2018, s.86 - 87).  

Ülkemizde eğitim ortamlarında yapılmış birçok Second Life 

uygulamasına rastlamak mümkündür. Örneğin Şahin (2016) sosyal 

bilgiler dersi kapsamında bir Second Life altyapısını kullanarak iklim 

planet ortamı oluşturmuştur. Bu ortamı kullanarak yaptığı araştırmada 

Second Life ile işlenen sosyal bilgiler dersinin niteliğinin arttığı 

sonucuna ulaşmıştır.  Erbay, Şimşek ve Kirişçi (2018) 5. sınıf kesirler 

konusunun öğretiminde Second Life altyapsı ile oluşturdukları 

öğrenme ortamını kullanmışlar ve Second Life ortamında geliştirilen 

etkinliklerin öğrencilerin dikkatini ve akademik başarılarını artırdığı 

sonucuna ulaşmışlardır.   

Second Life tarzı oyunlara en iyi örneklerden biri Barab ve diğerleri 

(2005) tarafından eğlence, eğitim ve sosyal sorumluluk bileşenleri 

üzerine inşa edilmiş Quest Atlantis (QA) isimli eğitsel oyundur Quest 

Atlantis’te öğrenciler Quest olarak adlandırılan eğitsel görevleri yerine 

getirerek Atlantis şehrini yaklaşan bir felaketten kurtarmaya 

çalışmaktadır (Tüzün, Barab ve Thomas, 2019, s.131- 132). Barba ve 

diğerleri (2005) Quest Atlantis ile eğitim, eğlence ve dünyayı 

iyileştirme düşüncesini bir araya getiren, heyecan ve merak 

https://secondlife.com/


 
 31 

duygusunu içinde barındıran, öğreten, bilgilendiren, silahsız 

teknolojik bir inovasyon geliştirmeyi amaçladıklarını belirtmiştir. 

Vygotsky’nin sosyal yapılandırmacı yaklaşımına uygun olarak 

tasarlanan oyun, dünyanın farklı fiziksel mekânlarında bulunan 

kullanıcıların aynı sanal ortamda bir araya gelip etkileşim ve işbirliği 

içinde hareket etmelerine imkân tanımaktadır. Portfolyoya dayalı 

değerlendirmenin yapıldığı oyunda öğrencilerin ürünleri kayıt altına 

alınmakta, ayrıca öğrencilerin oyun içinde elde ettikleri puanlarla 

oyuna özgü cetvel, kart gibi materyaller kazanmalarına ya da oyun 

içinde yer alıp kendi binalarını inşa etmelerini sağlamaktadır (Tüzün, 

Barab ve Thomas, 2019, s.131- 132). Birçok ülkede milyonlarca 

kullanıcı tarafından oynan Quest Atlantis oyunu ile eğitim 

faaliyetlerini ilişkilendiren birçok araştırma yapılmıştır. Quest 

Atlantis’i tasarlayan ekibin içinde yer alan Prof. Dr. Hakan Tüzün 

ülkemizde Quest Atlantis ile ilgili birçok araştırma yürütmüş ve bu 

alanda yapılan çalışmalara destek vermiştir.  Quest Atlantis altyapısı 

kullanılarak öğrenme ortamlarının oluşturulduğu bu çalışmalara, 

Tüzün (2004)’ün eğitsel bilgisayar oyunlarında öğrenenlerin 

motivasyonlarını incelediği çalışma, Tüzün (2007)’ün eğitsel 

bilgisayar oyunlarının eğitim ortamlarına entegre edilme sürecini 

incelediği çalışma, Tüzün, Barab ve Thomas (2019)’ın bilgisayar 

oyunları ile motivasyon arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışma, 

Tüzün ve diğerlerinin (2009) ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda öğrencilerin 

kıta ve ülkeleri öğrenmesine yönelik yaptığı araştırma, Tüzün ve 

diğerlerinin (2008) matematik dersi fonksiyonlar konusunun öğretimi 

ile ilgili yaptığı çalışma, Bayırtepe (2007)’nin bilgisayar oyunlarının 
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ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar dersindeki başarıları ve bilgisayar 

öz yeterlilik algıları üzerine yaptığı araştırma,  Sert (2009) tarafından 

bilgisayar oyunlarının bilgi ve iletişim teknolojileri dersi internet 

konusu üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırma, Bakar Çörez 

(2011)’in çok kullanıcılı sanal ortamların öğrencilerin öğrenme 

sürecine destek materyali olarak kullanılmasını üzerine yaptığı 

araştırma, Altan (2011)’ın teknoloji-zengin bir eğitsel etkinlik olarak 

Quest Atlantis oyunun ilköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersine 

entegrasyonunu üzerine yaptığı araştırma, Avcı ve diğerlerinin (2009) 

Bilişim teknolojileri dersi kapsamında,  bilgisayarın donanım parçaları 

ile ilgili yaptığı çalışma örnek olarak gösterilebilir. 

Quest Atlantis’e benzer bir şekilde Remixed Atlantis’de 

(http://atlantisremixed.org/) öğrencilerin öğretici deneyimler 

yaşamasına, diğer oyuncular ile sosyal ilişki kurmasına ve hatta kendi 

oyunlarını oluşturmalarına fırsat vermektedir. Remixed Atlantis’e 

Tüzün, Tepe ve Dargut Güler (2017)’in Remixed Atlantis altyapısını 

kullanarak eğitsel bilgisayar oyunları ile öğretmenlerin mesleki 

gelişimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalıştıkları araştırmada 

başla bir örnek olarak belirtilebilir. 

Ülkemizde Second Life tarzı uygulamalara bir diğer örnek Sınıfta 

yazılımıdır (http://www.xn--snfta-n4ab.com/). Öğretmen eğitimi için 

tasarlanmış yazılım, oyun ögeleri kullanılarak yapılandırılmış üç 

boyutlu bir simülasyon ortamı olup kullanıcıların gerçek öğrenci 

profillerine dayanan yapay zeka ile etkileşim kurmalarına izin 

vermektedir.   

http://atlantisremixed.org/
http://www.sınıfta.com/
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2. BİLGİSAYAR OYUNLARI VE TARİH ÖĞRETİMİ 

2.1. Bilgisayar Oyunları ile Tarih Öğretilebilir mi? 

Tarih, eğitim sistemimizin temel disiplinlerinden biridir. Tarih 

öğretiminin toplumsal hafızanın canlı tutulmasını sağlayarak milli 

birlik ve beraberliği sağlanması, insanın zaman ve mekân içinde 

kendini konumlandırmasına ve kimlik oluşumuna etkisi, iyi vatandaş 

yetiştirilmesine ve geçmişin referanslarından faydalanarak insanın 

çağın problemleri ile başa çıkmasına olumlu katkısı ve insanın tarihi 

uzantılarından yola çıkarak güncel meseleleri ve toplumsal gelişmeleri 

anlamlandırmasına yardımcı olması gibi birçok faydası olduğu 

söylenebilir.  Ancak bu faydalarına rağmen tarih derslerinin öğrenciler 

tarafından sıkıcı bulunduğu ifade edilebilir. Tarihî bilgilerin belgelere 

dayalı olarak aktarımına dayanan geleneksel anlayışın tarih 

öğretiminde geçerliliğini sürdürmesinin bunda etkili olduğu 

söylenebilir (Ata, 2007; Bal, 2011; Dilek, 2007). Nitekim Seixas 

(2000) okullarda tarih derslerinin öğrencilere bir gerçek olaylar dizisi 

olarak ezberletilmesinin tarihin doğası ile ilgili birçok yanılgının 

ortaya çıkmasına, öğrencilerin tarihe karşı yabancılaşmasına neden 

olabileceğini belirtmiştir. Bu anlayışın bir ürünü olarak tarihçilerin 

tarihsel olarak ortaya koyduğu ürünleri anlamayan öğrenciler, sosyal 

bağlamdan ayrılan tarihi, adların, tarihlerin ve gerçeklerin anlamsız bir 

şekilde okunması olarak algılayıp bu dersi sıkıcı, anlaşılması zor ve 

ezberci olarak kabul etmektedir (Clara ve Tam, 2010, s.156; Squire, 

2004, s.53; Zin ve Wong, 2013, s.10). Okullarda tarih öğretimine 

yönelik bu olumsuz bakış açısı yazılı ve görsel medya organlarında ve 
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çeşitli akademik platformlarda da gündeme gelmiş, “tarih ölüyor” 

yorumları yapılmasına neden olmuştur  (Chapman, 2016, s.6).  

Kee, Graham, Dunae, Lutz, Large, Blondeau ve Clare (2009) 

Kanada’da tarihin yaşam desteğine bağlı, ölmekte olan bir disiplin 

olduğuna yönelik bu eleştirilere karşı çıkmış, en çok satanlar listesinde 

tarih temalı eserlerin ilk sıralarda yer almasını, Canal Historia 

kanalının izlenme oranlarını ve Civilization IV oyunun gördüğü ilgiyi 

kanıt olarak göstererek toplum nazarında tarihin oldukça popüler 

olduğunu belirtmiştir.  

Tarih öğretimini ilgi çekici hâle getirmek amacı ile yerel tarih 

çalışmaları, müze ve tarih yerlerin ziyareti, roman kullanımı yanında 

film, belgesel ya da dijital oyun gibi medya ve bilişim araçları tarih 

öğretiminde kullanılmaya başlanmış tarihin popüler tarafından 

yararlanılmak istenmiştir. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte oyunlar 

tarih öğretiminde diğer medya araçlarına kıyasla daha fazla ön plana 

çıkmaya başladığı söylenebilir. Nitekim oyun endüstrisinin önde gelen 

isimlerinden biri olan Warren Spector, Game Informer dergisi için 

yaptığı röportajda “Oyunlar tüm sanat biçimleri içinde benzersizdir. 

Biz roman değiliz, film değiliz, televizyon değiliz. İnsanlık tarihinde 

başka hiçbir medyanın yapamadığı şeyleri yapabiliriz. Enerjimizi bizi 

eşsiz kılan bu şeylere odaklamak zorundayız” demiştir (Fordham, 

2012, s.113 - 114).  

Tarih temalı oyunlar iki açıdan diğer medya araçlarından öğretimsel 

olarak ayrılır. Birincisi tarihsel oyunlar geçmişteki insanların 

davranışlarını açıklayan,  öğrencilerin geçmişin sistematik yapısını ve 
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tarihsel sorunları kavramasını teşvik eden bir içerik sağlar. Böylece bir 

taraftan geçmişi deneyimleyen öğrenciler diğer taraftan dönemin 

koşullarını anlayarak tarihi karakterler ile empatik bir ilişki kurar 

(McCall, 2016, s.524; Metzger ve Paxton, 2016, s.533). Tarihsel 

oyunları diğer medya araçlarından ayıran ikinci şey ise, seçimin 

rolüdür. Film ya da dizilerde izleyici pasiftir. Filmlerde izleyici 

yönetmen ve senaryonun sunduğu tarihsel kurguyu özümsemeye 

çalışırken, oyun oynayan oyuncu sürecin nasıl işleyeceğine bizzat 

seçimleri ile kendisi karar verir (Elliott, 2017, s.20; Schrier, 2014, 

s.77).  

Tarih öğretiminde eğitsel bilgisayar oyunlarının kullanılması fikri ve 

uygulamaları kimi eğitimciler tarafından eleştirilmiştir. Hemen hemen 

birçok teknolojik aygıt ve yenilikçi uygulama başlangıçta benzer bir 

direnç ile karşı karşıya kalmıştır. Örneğin 1980'lerde, İngiliz akademik 

tarihçileri, açık hava müzelerinin tarih öğretiminde kullanılmasını 

eleştirmişlerdir. Onlara göre bu yerler paket tatil programı konumunda 

olup tarihi bir tüketim malzemesine dönüştürüp önemsizleştirmektedir 

(Kee ve diğerleri, 2009, s. 310). Tarih öğretiminde filmlerin 

kullanılması fikri gündeme geldiğinde de kimi eğitimciler benzer bir 

tepki ortaya koyup direnç göstermiştir. Ancak zamanla bu dirençler 

kırılmış açık hava müzeleri, filmler tarih öğretiminde kullanılan 

öğretim materyalleri hâline gelmiştir. Bilgisayar oyunları da benzer 

tepki ve dirençler ile karşı karşıyadır.  

Eleştirilerden ilki oyuncuların seçimlerine bağlı olarak ilerleyen 

oyunların tarihsel gerçekliğe aykırı senaryoların ortaya çıkmasına ve 
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yanlış öğrenmelere neden olduğu yönünde olmuştur (Godfrey ve 

Waddingham, 2013, s.41;  Karabağ, 2010).  Örneğin Robison 

(2013)’un oyunların tarihsel gerçekliğin dışında ilerlemesi durumunda 

savaş ve taktikler ile ilgili bilgi sahibi olmak dışında öğrencide tarihsel 

bir öğrenmenin gerçekleşmeyeceğini belirtmiş, bu nedenle tarihsel 

oyunların olasılıklar üzerinden değil gerçek olaylar ve insanlar 

üzerinden yapılandırılmasını, böylece öğrencilerin gerçek kanıtlara 

dayanan yorumlar hakkında tartışmalarının sağlanmasını önermiştir. 

McCall (2016) bu düşünceye karşı çıkmış, oyunun öğrenci 

seçimlerine bağlı olarak ilerlemesinin tarihsel düşünme becerilerinin 

gelişimine katkı sağlayan, oyunları diğer medya araçlarından üstün 

kılan en önemli etkenlerden biri olarak tanımlamıştır. Ona göre 

oyuncuların oyun içinde verdikleri tarihsel kararlar, yaptıkları 

seçimler tarihsel gelişmelerin nasıl şekillendiğini anlamalarına; 

hipotetik bir yaklaşım sergileyerek farklı seçim ve durumlarda tarihin 

nasıl şekilleneceğini idrak etmelerine katkıda bulunmaktadır (McCall, 

2016, s.524). Örneğin, Total War serisi, oyuncunun tarihi bir devletin 

askeri, ekonomik ve diplomatik yönlerini nasıl idare edeceğine, 

kiminle ticaret yapılacağına, kiminle ittifak yapılacağına, savaşlar ve 

savaşlarla ne zaman ve nasıl savaşacağına karar vermesine izin 

verirken, East Indıa Company oyunu ile öğrenci Doğu Hindistan 

şirketinin başkanı rolüne bürünerek kazanç elde etmek için Afrika ve 

Hindistan limanlarıyla nasıl ve ne zaman ticaret yapacağına karar 

vermektedir. Oyunların tekrar oynanabilirliği de seçim yapmanın 

önemli bir parçasıdır. Her oyunda farklı bir strateji denenerek 

sonuçları test edilebilir. Bu yönü ile oyunların öğrencilerin tarihteki 
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birçok olasılığı test etmesine imkân tanıyan bir laboratuvara benzediği 

söylenebilir (McCall, 2016, s.525).  

Chapman, Foka ve Westin (2016) tarihsel oyun çalışmalarını tarihsel 

doğruluk söylemi içine sıkıştırmanın doğru olmadığını, tarihsel 

oyunların tarihi çeşitli biçimlere, uygulamalara, sosyal alanlara ve 

paydaşlara yayılmış ortak bir kültürel süreç olarak değerlendirilmesi 

gerektiğini ifade etmişlerdir. McCall (2012) bilgisayar oyunlarına 

eleştirilerin odak noktalarından biri olan yanlış tarihsel öğrenmeleri 

bir eksiklik olarak değil, eğitsel bir fırsat olarak değerlendirmiştir. 

Buna göre bu yanlış öğrenmeler öğrencilerin zihninde tarihsel 

gelişmeler ile ilgili parçaların oturmamasına, dolayısı ile öğrencilerin 

kanıta dayalı sorgulamalar yapıp etkili sorular sormasına imkân tanır. 

Kısacası bir kısım tarihçiler oyunların öğrenci seçimlerine bağlı olarak 

varsayımsal olarak ilerlemesini yanlış öğrenmelere neden olan, tarihin 

gerçekliğine zarar veren bir durum olarak tanımlarken, tarih öğretimi 

ile bilgisayar oyunlarını ilişkilendiren araştırmacılar ise buna karşı 

çıkarak tam tersi bu varsayımsal sürecin öğrencilerin tarihin doğasını 

anlamasına katkıda bulunduğunu ifade etmişlerdir.  

Birbirine zıt iki durumun özü tarihin hipotetik olarak değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği tartışmasına dayanmaktadır.  Hipotetik 

düşünme, ihtimaller ve onların sonuçları üzerine simülasyonlar 

oluşturma olarak tanımlanabilir (Tokdemir ve Erol, 2010. Örneğin 

Woodcock (2011, akt. Tokdemir, 2018, s.42) geçmişte gerçekte olup 

bitenlere zıt düştüğü gerekçesi ile hipotetik yaklaşıma karşı çıkarken, 

Levstik ve Barton (2005) ise tarih öğretiminde hipotetik düşünmenin 
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öğrencilerin farklılıkları görebilmesine, çatışma ya da birbirine karşıt 

durumları idrak etmesine katkı sağladığını, bu nedenle tarih 

öğretiminde kullanılması gerektiğini savunmuştur. Tokdemir (2018) 

hipotetik sorunların nedensellikle ilişkilendirilerek kullanıldığında 

tarih öğretiminde güçlü bir araç olabileceğini ifade etmiştir. Nitekim 

yapılan araştırmalar (Tokdemir ve Erol, 2010) hipotetik düşünmenin 

tarih öğretiminde etkili olduğunu ortaya koymakta, bunun yansıması 

olarak da günümüz tarih öğretim programlarında “tercih edilmemiş 

seçeneklerin sonuçlarının ne olacağı hakkında değerlendirmeler 

yapmak” cümlesi ile hipotetik yaklaşıma vurgu yapılmaktadır (MEB, 

2018c, s.16; MEB, 2018d, s.16; MEB, 2018e, s.16).   

Fostikov (2006) oyunun eğitici yönleri olduğunu kabul etmekle 

birlikte tarihsel oyunlarının dezenformasyona ve anakronizme neden 

olabileceğini belirtmiştir. Örneğin Antik Çağ’da gerçekleşen oyunda 

bir oyuncu kâğıt kullanımıyla karşılaşırsa, bu ürünlerin o zaman var 

olduğu yanılgısına düşebilir.    

Günümüzde fantastik ögeler ile tarihsel olay, efsane ya da karakterleri 

aynı kurgu içinde bir araya getiren birçok bilgisayar oyunu olduğu 

düşünüldüğünde, Fostikov (2006)’un oyunların tarih öğretiminde 

kullanımına yönelik haklı bir eleştiri ortaya koyduğu söylenebilir. 

Ancak her ne kadar olumsuz örnekleri olsa da mimari yapıdan 

kıyafetlere kadar bütün tarihsel ayrıntılara dikkat eden, bütçelerinin 

büyük çoğunluğunu tarihsel araştırmalara ayıran birçok tarih temalı 

bilgisayar oyunu mevcuttur. (Fordham, 2012, s. 62). Örneğin Europa 

Universalis, Hearts of Iron ve Crusader Kings gibi oyunların 
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yapımcıları olan Paradox Interactive, oyunculara bir ülkenin, devletin 

veya liderin karşılaştığı gerçek durumu göstermek için yıllarca siyasi, 

ekonomik ve askerî tarihler üzerine araştırmalar yapmışlardır. Call of 

Duty, Medal of Honor gibi II. Dünya Savaş’ını konu alan oyunlarda, 

oyunculara gerçekçi bir deneyim sağlayabilmek için oyunların tasarım 

aşamasında savaş ve arazi haritalarından askerlerin kıyafetlerine, 

mermi türlerinden silahların ateş gücüne kadar her türlü ayrıntı 

incelenmiş, savaş yerleri ziyaret edilmiş, gazilerle görüşmeler 

yapılmış, tarihî ve askerî danışmanlardan destek alınmıştır. Yine Orta 

Çağ’ın mistik yapısını konu alan Assassin’s Creed oyunun tasarım 

sürecinde tasarımcılar İstanbul, Venedik gibi şehirleri gezmişler, 

şehirlerin tarihî dokusunu ve Ayasofya, Galata kulesi gibi tarihsel 

mekânları birebir yansıtmaya çalışmışlardır. Oyuna konu olan Papalık 

komplolarını daha iyi anlayabilmek için ise İtalyan tarihçi ve 

edebiyatçı Marcello Simonetta’dan destek almışlardır (Fordham, 

2012, s. 70 - 71). Yine aynı oyunun eski Mısır’ı konu alan Assassin’s 

Creed: Origins isimli serisinin tasarımında eski Mısırlıların 

yaşamlarındaki bilinmeyen yönleri ve ayrıntıları ortaya çıkarmak ve 

oyuncularda eski Mısır’da oldukları hissini oluşturabilmek için 

tarihçiler ve eski Mısır uzmanları ile çalışılmıştır (http://www.turk 

bilge.com/eski-misirin-simdiye-kadar-uretilen-en-gercekci-canlandir 

masi-yapildi/). 

 Çanakkale Savaşı’nı konu alan mobil oyun Nusrat’ın kurgusu için 

yabancı ve yerli kaynaklar araştırılmış, savaşın geçtiği alan 3 boyutlu 

harita modellemeleri yapılarak tasarlanmış ve oyunda kullanılan silah, 
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kıyafet gibi ayrıntıların tarihsel gerçekliğe uygun olmasına dikkate 

edilmiştir (Aydoğan, 2017, s.18). Aydoğan (2017) Nusrat mobil 

oyununun bu yönü ile öğrencilerin Çanakkale Savaşı’nı dijital 

dünyada tecrübe etmesine imkân tanıdığını belirtmiştir. Bu örnekler 

dikkate alındığında tarihçilerin oluşturduğu metinlerin, tarihi 

mekânların oyunlar sayesinde canlı hâle getirildiği, oyuncuların aktif 

olarak bu tarihle etkileşime girmesinin, diğer bir ifade ile tarihi 

deneyimlemesinin sağlandığı söylenebilir. Fordham (2012)  okullarda 

tarihî bilgilere boğulan öğrenciler için bu oyunların büyük bir eğitsel 

fırsat olduğunu belirtmiştir.  

Bilgisayar oyunlarının tarih öğretiminde kullanılmasına ilişkin bir 

diğer eleştiri ise tarih derslerinde oyun kullanılmasının öğrencilerin 

oyun ile metin çalışmaları arasında tercih yapmak zorunda kalacağı, 

bu durumun derslerde okuma, yazma gibi diğer faaliyetleri 

kısıtlayacağı, yönünde olmuştur. McCall (2011) bilgisayar oyunları ile 

metin çalışmalarını birbiri ile kıyaslamanın yanlış bir yaklaşım 

olduğunu, bu ikisinin birbiri yerine kullanılabilecek yöntemler değil 

tam tersi birbirini tamamlayıcı ögeler olduğunu belirtmiştir. Nasıl bir 

belgesel ya da film izletilip bununla ilgili araştırma, tartışma ve metin 

çalışmaları yapılabiliyorsa bilgisayar oyunları ile ilgili de benzer 

tartışmalar yapılabileceğini söylemiştir.  Benzer bir yaklaşım ile 

Elliott (2017) bilgisayar ya da oyun konsollarının geçmişi araştırmak 

için ihtiyaç duyulan belge ve kanıtları kütüphane ya da arşive giderek 

toplayamayacağını, diğer bir ifade ile tarih bilimin metodolojik 

yöntemlerinin yerine kullanılamayacağını ancak tarihsel oyun ve 
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simülasyonların tarihsel düşünme becerilerinin gelişmesine katkıda 

bulunabileceğini belirtmiştir.  

Birçok araştırmacı bilgisayar oyunları ile tarihsel düşünme ve 

tarihçilik becerilerinin gelişimi arasında olumlu bir ilişki olduğunu 

beyan etmiştir. Bunlardan Squire (2004) oyunları eğlence maksatlı bir 

yazılım olmaktan öte yerel tarihleri, öyküleri, birincil kaynakların 

yorumlanmasını ve tarihin öğrenciler tarafından inşa edilmesine 

imkân tanıyan bir teknik olarak tanımlamıştır. Kee ve diğerleri (2009) 

etkili bir kurgu içinde yapılandırılmış tarihsel bir oyun içinde tarihsel 

belgelerin tarihçilerin aşina olduğu bir şekilde öğrencilere sunularak 

tarihçilik becerilerinin öğrencilere kazandırabileceğini belirtmiştir.   

McCall (2012) ise bilgisayar oyunlarının öğrencilerin tarihin 

problemli alanlarında gezinmelerine fırsat tanıyarak geçmişi bağımsız 

tarihçiler gibi eleştirip sorgulamalarını sağladığını vurgulamıştır. 

McCall (2012) bununla ilgili bir örnek çalışma ortaya koymuştur. 

McCall (2012, s.21-23) 9.sınıf öğrencilerine Total War: Roma 

oyununu oynatmış ardından öğrencilerinden Roma tarihi ile ilgili 

ayrıntılı sorular hazırlamalarını istemiştir. Öğrenciler, konu üzerine 

daha önce her hangi bir araştırma yapmamalarına rağmen “İtalya'daki 

Roma ittifak sisteminin güçlü ve zayıf yönleri nelerdi?” , “Uzaklık ve 

coğrafya, senato ve sahadaki ordular arasındaki iletişimi nasıl 

etkiledi?” ve “Romalılar kendini savunma veya aktif saldırganlık 

yoluyla bir imparatorluk edindi mi?” gibi profesyonel tarihçiler 

tarafından gündeme getirilen üst düzey sorular hazırlamayı 

başarmışlardır. McCall (2012)’e göre oyun ile ortaya çıkan bu 
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derinlemesine sorgulama örneği öğrencilerde eleştirel düşünme 

becerisinin oluştuğunun işaretidir. Oyunların tarihsel düşünme 

becerilerinin gelişimine başka bir örnek ise, öğrencilerin tarihsel 

düşünme becerilerini geliştirmek için tasarlanmış olan ve II. Dünya 

Savaşı’nı konu alan Making History oyunudur. Bu oyun 150’den fazla 

okul öğretim programında uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir. Sanal Tarih kitabının editörü olan ve aynı zamanda 

Harvard Üniversitesi’nde ekonomi tarihçisi olarak çalışan Nail 

Ferguson, oyunun tarihsel bilgiyi sunma ve tarihsel düşünme 

becerilerini kazandırma potansiyelini şaşkınlıkla karşıladığını 

belirtmiştir (Fordham, 2012, s.78-79).  

 

2.2. Tarih Öğretiminde Kullanılabilecek Bilgisayar Oyun 

Türleri 

Tarihsel oyunları belirli bir kategorize içine yerleştirmek pek mümkün 

olmamakla birlikte araştırmacılar tarihsel oyunları farklı açılardan 

değerlendirerek birbirlerinden farklı sınıflandırmalar yapmışlardır 

(McCall, 2016, s.522).  
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Tablo 1 Kee (2011)’nin Seixas’ın Tarih Öğretimi Epistomolojilerini 

Dikkate Alarak Belirlediği Oyun Modelleri (Kee, 2011, s.423–440) 

 
Tarih Oyunu 

Fikri 1 

Tarih Oyunu 

Fikri 2 

Tarih Oyunu 

Fikri 3 

Tarihsel 

Epistemoloji 
En İyi Anlatı Disiplin Tarihi 

Postmodern 

Tarih 

Oyun Türü Mitoloji Simülasyon Bilgi kuramsal 

Oynanış şekli Ludus Ludus - paida Paida 

 

Örneğin Tablo 1’de görüldüğü üzere Kee (2011) Seixas’ın tarih 

öğretimi için belirlediği üç temel epistomolojiyi dikkate alarak bu 

epistomolojilere uygun oyun modelleri önermiştir.  Kee (2011) En İyi 

Anlatı epistomolojisinin mitolojik anlatıları konu alan aksiyon 

oyunları ile öğrencilere sunulması gerektiğini belirtmiştir. Bu oyunlar 

için ise Caillois (2001)’un kesin kurallara bağlı oyun manasına gelen 

Ludus oyun mekâniğinin kullanılmasını önermiştir. Bu tür oyunların 

amacı öğrencileri negatif durumdan pozitif duruma geçirmektir.  

Oyunun başında, hiçbir tarihsel anlatı yapılmayan öğrenci, oyun 

içinde belirli hedefleri aşarak ulaştığı oyun sonunda bir dereceye 

kadar bilgiye ulaşacaktır (Kee, 2011, s.433). Johannes Gutenberg'in 

işleyen bir matbaa kurmak için zamana karşı yarışmasını konu alan 

The Renaissance isimli oyun bu tür oyunlara örnek olarak 

gösterilebilir. 

Seixas’ın ikinci epistemolojik ögesi Disiplin Tarihi ise geçmişe dair 

bir fikir birliği olmadığını ve öğrencilerin geçmişe dair farklı 

yorumları değerlendirmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kee (2011) 

yaklaşımın ideolojik anlatıları konu alan simülasyon oyunları ile 
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öğrencilere aktarılmasını önermiş, bu oyunların tasarımında ise 

Caillois (2001) Ludus – Pedia oyun mekâniğinin kullanılmasını işaret 

etmiştir. Buna göre öğrenciler Pedia adı verilen özgür ortamdan 

hareket ile belirli stratejiler geliştirerek belirli bir sistematiği olan 

Ludus ortamlarını düzenler. Öğrencilerin potansiyel sonuçlara 

odaklanarak çeşitli tarihî senaryolar üretmesine imkân tanıyan Making 

History: Calm and Storm ve Civilization isimli simülasyon oyunları 

bu tür oyunlara örnek olarak gösterilebilir (Kee, 2011, s.434). 

Seixas’ın Postmodern Tarih anlayışı ise öğrencilerin tarihsel belge ve 

kanıtları kullanarak geçmişe dair kendi anlatılarını oluşturmalarını 

diğer bir ifade ile tarihçilik becerilerini pratik etmelerini 

öngörmektedir. Kee (2011) öğrencilere tarihçilik mesleğinin 

kazandırılmasını amaçlayan bu yaklaşımla tarihsel yöntem öğretilerini 

konu alan macera oyunlarının kullanılmasını; bunun için de Caillois 

(2001)’in belirli kurallar ile sınırlandırılmamış, özgür ortam sağlayan 

Pedia oyun mekâniğinin kullanılmasını önermiştir (Kee, 2011, s.435 - 

436). Oyuncuların kendi hedeflerini tanımlayabilip kendi hikâyelerini 

yazabilecekleri Sims adlı oyun da bu tür oyunlara örnek olarak 

gösterilebilir. 

Schrier (2014) ise tarih ile ilişkili olan oyunları tarihsel olaylar, 

ortamlar ve oyuncu kararlarına göre üç başlık altında incelemiştir: 

Geçmişin temsili olan oyunlar: Tarihte belirli bir olayı konu edinen, 

oyuncuların bu tarihsel olaydaki gelişmeleri yerine getirmek için çaba 

harcadığı oyunlardır. Oyuna konu olan tarihsel an oyun içinde yeniden 

oluşturulur. Böylece oyuncunun oyuna konu olan tarihsel olay ile çok 
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yönlü etkileşime girmesi sağlanır.  Bu tür oyunlar belirli tarihsel 

olayların önemini öğrencilere kavratmak için oynanabilir. Tarihsel 

olay oyun içinde yeniden oluşturulur. Muzzy Lane'in Making History 

dizisi ya da ABD tarihindeki belirli olayları konu edinen Mission Us 

isimli oyunlar bu tür oyunlara örnek olarak gösterilebilir  (Schrier, 

2014, s.74 -75). 

Tarihi temalar, kavramlar, seçimler veya kaynaklar ile etkileşim 

sağlayan oyunlar: Belirli olaylar yerine belirli bir süreci ve tarihsel 

temaları konu edinen, oyuncuların oyun içinde yaptığı seçimlere bağlı 

olarak şekillenen oyunlardır. Bu tür oyunlarda oyuncu tarihsel bir 

doğruluğu ortaya koymaya çalışmaz, oyun içinde stratejik kararlar 

verip verdiği kararların sonuçları ile yüzleşir. Sid Meier’in 

Civilization serisi bu tür oyunlara örnek olarak gösterilebilir (Schrier, 

2014, s.74 -75). 

Tarihsel veya tarihle ilgili bir ortamda oynanan oyunlar: Tarihî şehir 

ya da mekânlarda geçen, tarihsel olaylara çok fazla odaklanmayan, 

oyuncuların oyun içindeki kararlarının daha az etkili olduğu 

oyunlardır. İstanbul, Venedik gibi tarihî şehirlerin sokaklarında geçen 

Assassin’s Creed serisi bu tür oyunlara örnek olarak gösterilebilir 

(Schrier, 2014, 74 -75).  

Uricchio (2005) ise tarihsel bilgisayar oyunlarını olay ve sürece göre 

iki ayırır. Buna göre bir tarafta tarihî bir döneme ya da olaya 

odaklanan oyuncuların geçmiş ile etkileşime girmesine imkân tanıyan 

Call of Duty tarzı oyunlar, diğer tarafta ise belirli bir konuya 

odaklanamayıp uzun vadeli tarihsel gelişimin belirli vizyonları ya da 
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teorileri üzerine inşa edilen, oyunculara stratejik karar verici bir rol 

yükleyen Civilization türü oyunlar yer almaktadır. Bununla birlikte 

her iki kategoriye de girmeyen belirli tarihsel bir olay ya da sürece 

tam odaklanmayan Assasin’s Creed tarzı oyunlar da bulunmaktadır. 

 

Şekil 2. Bilgisayar ve simülasyon oyunları (McCall, 2016, s.517–542)  

 

McCall (2016) tarihsel bilgisayar oyunlarını, bilgisayar oyunları ve 

simülasyon oyunları olmak üzere iki farklı kategoride ele almıştır 

(Şekil 2). Buna göre bilgisayar oyunları, önceden belirlenmiş belirli 

hedeflere ulaşmak için oynanan, kurallar tarafından yönetilen, 

sonunda kazananların, kaybedenlerin olduğu oyunlar iken simülasyon 

oyunları belirli kural örüntüleri ile keskin şekilde sınırlandırılmamış, 

oyunun sürecini oyuncuların verdiği kararların belirlediği 

basitleştirilmiş gerçeklik modelleri olarak tanımlanmaktadır (McCall, 

2016, s.522).Simülasyon, gerçek dünyadaki bir sürecin veya sistemin 

zaman içinde taklidi iken simülasyon oyunları ise simülasyonlar ile 

oyunlar arasındaki gri alandır (Elliott, 2017, s.23; McCall, 2012, s.9;  
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McCall, 2016, s.523). Hem simülasyon hem de oyun ögelerini içinde 

barındırır.  

Piaget’in pedogojik kuramlarını tarih öğretiminde uygulayan Hallam 

(1969, akt. Corbeil ve Laveault, 2011, s.463) tarihsel akıl yürütmenin 

önemine vurgu yaparak tarih öğretiminde öğrenciler arasındaki 

etkileşimin teşvik edilmesini ve keşfe dayalı tarih öğretiminde görsel 

araçlar kullanılarak geçmişin canlandırılmasını önermiştir. Her ne 

kadar Hallam (1969, akt. Corbeil ve Laveault, 2011, s.463) bir 

öğretim yöntemi olarak oyundan bahsetmemiş olsa da önerilerini 

hayata geçirebilecek en etkili araçlardan biri olarak bilgisayar oyunları 

karşımıza çıkmaktadır. Zira tarih temalı bilgisayar oyunları Hallam 

(1969 akt. Corbeil ve Laveault, 2011, s.463)’ın işaret ettiği gibi basit 

problemler oluşturup görsel ve işitsel olarak bu problemleri canlı hale 

getirmekte ve öğrencilerin bu tarihsel problem durumlarını çözmeye 

için teşvik etmektedir. Corbeil ve Laveault, 2011, 463). Benzer bir 

şekilde simülasyon oyunları ile öğrencilere geçmişe dair belirli 

problem durumları sunulmaktadır. Öğrenciler bu sanal ortamda görsel, 

işitsel, dokunsal iletişim boyutlarını kullanarak tarihin sorunlu 

alanlarında dolaşmakta ve stratejik ve çok yönlü düşünmeleri gereken 

tarihsel problemlere alternatif çözümler üretmeye çalışmaktadır.  

McCall (2012, s.12), öğrencilerin hatta öğretmenlerin bile geçmişteki 

problemler üzerine çok düşünmediği bir dönemde, simülasyon 

oyunlarının “gezilebilir tarihsel alanlar sunma” kapasitesini 21. yüzyıl 

tarih eğitimine en büyük katkılardan biri olarak tanımlamıştır. Yine 

McCall (2011) geçmişten gelen rol ve dinamiklerin yeniden 
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oluşturulmasına imkan tanıyan, karmaşık tarihsel sistemleri 

modelleyip basitleştiren simülasyon oyunlarının özenle seçilip etkin 

bir şekilde kullanıldığında, eşsiz öğrenme fırsatları sunduğunu hatta 

tarihsel yorumlama becerilerini sağlamakta birçok ikinci elden 

kaynaktan daha üstün olduğunu söylemektedir.  

Simülasyon oyunlarında amaç sadece oynamak değil, problem 

çözmek yanında empati ve karar alma becerilerini de kullanmaktır 

(McCall, 2016, s.534). Öğrencilerin çoğunlukla pasif bir sürecin 

parçası olarak okudukları ders kitaplarının aksine simülasyon oyunları 

bir öğretim materyali olarak öğrencileri sürece aktif olarak dahil 

etmekte ve onlar için geçmişi yeniden inşa etmektedir. Üstelik bu inşa 

süreci hem öğrencilerin zihinlerinde tarihi canlandırabilmelerine hem 

de tarihsel problemlerle ilgili akıl yürütmelerine imkan sağlamaktadır. 

(McCall, 2011, s. 15-16). Nitekim Corbeil ve Laveault (2011) 

yaptıkları deneysel çalışma neticesinde simülasyon oyunları ile akıl 

yürütme arasında olumlu bir ilişkinin olduğunu tespit etmişledir. 

Örneğin Civilization oyununda oyuncular oyundaki eylemlerinin olası 

sonuçlarını düşünmekte, oyun içinde kurgulanan tarihin nasıl 

şekilleneceğine dair tahminlerde bulunmakta ve böylece akıl 

yürütmektedir. Bu yönü ile simülasyon oyunlarının tarihçilik 

becerilerinin gelişimine katkıda bulunduğu söylenebilir.  Kee ve 

diğerleri (2009) geçmişin iyi şekilde ifade edilmesini sağlayan 

simülasyon oyunlarını gerçek tarihe giden kısa bir yol tanımlamıştır. 

Simülasyon oyunlarının öğrencilere kazandırdığı bir diğer tarihsel 

düşünme becerisi tarihsel empati becerisidir. Nitekim, bu oyunlarda 
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tarihin içinde gezinmekte olan oyunculardan tarihsel problemleri, 

dönemin tarihsel karakterlerinin rolüne girerek çözmeleri 

beklenmektedir. Böylece oyuncular, dönemin karakterlerinin 

problemleri analiz etme, problemlerle ilgili karar alma ve çözme 

süreçlerini hatta ne hissettiklerini de anlayabilmektedir (McCall, 2016, 

s.528; Pagnotti ve Russell, 2012, s.40). Buna karşın Robison (2013) 

simülasyon oyunlarının tarihsel karakterlerin rolüne girerek tarihsel 

empatiyi geliştirdiği iddiasına karşı çıkmış, kölelik ya da askerlik 

yapmamış böyle bir role girmesinin mümkün olmadığını, bir köle ya 

da askerin deneyimlerini empatik olarak anlamanın tek yolunun 

onların yazdıklarının okunması olduğunu belirtmiştir.  

Zin, Jaafar ve Yue (2009)  tarih eğitimi ile ilişkilendirilmiş eğitsel 

bilgisayar oyunlarını,  zaman ve mekân faktörünü dikkate alarak dörde 

ayırmıştır: 

1. Eş zamanlı - Merkez oyunlar: Sınıftaki bütün öğrencilerin aynı 

zaman diliminde sınıf ya da bilgisayar laboratuvarı ortamında 

birlikte oynadığı, birbirleri ile iletişim halinde olduğu 

oyunlardır.  Bu çalışma kapsamında araştırmacı tarafından 

tasarlanan Atayolu, Kurtuluş, Riziko Tarih ve Bingo oyunları 

Eş zamanlı – Merkez oyunlar kategorisi dikkate alınmıştır. 

2. Eş zamanlı - Dağınık oyunlar: Farklı ortamlarda bulunan, 

öğrencilerin çevrim içi ağlar aracılığı ile aynı zaman diliminde 

oynadıkları oyunlardır. 

3.  Eş zamansız - Merkez oyunlar: Öğrencilerin farklı zaman 

dilimlerinde aynı ortamı kullanarak oynadığı oyunlardır. 
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4. Eş zamansız - Dağınık oyunlar: oyuncuların farklı zaman 

dilimlerinde ve farklı ortamlarda oynadıkları oyunlardır. 

Öztürk, Ünal ve Gürel (2009) tarih eğitimi ile ilişkilendirdikleri 

bilgisayar oyunlarını iki farklı gruba ayırmışlardır. Bunlardan ilki 

tarihsel bir tema ya da süreç içinde geçen ticari amaçla olarak 

üretilmiş, herkese hitap eden oyunlardır. Dünya genelinde çok büyük 

bir oyuncu tarafından oynanan Civilization, Total War, Mount and 

Blade, Call of Duty ya da Assassin’s Creed serisi bu tür oyunlara 

örnek olarak gösterilebilir. Büyük ilgi gören bu oyunların tarih 

öğretiminde bir araç olarak kullanılması fikri birçok araştırmacının 

ilgisini çekmiş ve bu yönde çalışmalar yapmalarını sağlamıştır. Squire 

(2004)’ın Civilization oyununun örgün öğretim kurumlarındaki 

etkisini araştırdığı  “Replaying History” isimli tez çalışmasının bu 

alandaki çalışmalara öncülük ettiği söylenebilir. Squire (2004) 

Civilization oyununun oyuncuları nasıl etkilediğini, meydana gelen 

sosyal etkileşimleri, oyun ile tarihsel konuların nasıl kavrandığını 

incelemekle kalmamış, oyun içinde eleştirel düşünme ve problem 

çözme becerilerini geliştiren tartışma etkinleri uygulamıştır. Squire 

(2004) Civilization oyununun öğrencilerin dünya tarihi, coğrafya ve 

politika alanlarında kavramsal anlayışlar geliştirmelerine katkıda 

bulunduğunu, bu yönü ile tarih tabanlı simülasyon oyunlarının tarih ve 

coğrafya öğretiminde bir araç olarak kullanılabileceğini belirtmiştir. 

McMichael (2007), Lee ve Probert (2010) ve Wainwright (2014) gibi 

birçok araştırmacı Squire (2004)’e benzer bir şekilde Civilization 



 
 51 

oyunu ile tarih öğretimi arasında olumlu bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Öztürk, Ünal ve Gürel (2009)’in belirttiği ikinci kategori ise tarih 

öğretmek amacı ile hazırlanmış, ders kazanımları ile ilişkili eğitsel 

bilgisayar oyunlarıdır. Sınırlı sayıda bir oyuncu kitlesi tarafından 

kabul gören bu tür oyunlar genellikle resmî kurumlar tarafından 

yazılıp ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaktadır (Öztürk, Ünal ve 

Gürel,  2009, s.13-14).  Massachusetts Institute of Technology 

(MIT)’nin eğitim teknolojilerini kullanarak eğlenceli ve güçlü 

öğrenme deneyimleri oluşturmaya odaklanan “Scheller Teacher 

Education Program” ve “The Education Arcade” birimleri 

(https://education.mit.edu) bu tür oyunları hedefli oyunlar (targeted 

games) olarak tanımlamaktadır. MIT’nin eğitim atölyesinde 

geliştirilen Amerikan Devrimi’ni konu alan Revolution isimli oyun bu 

tür oyunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu oyunda öğrencilerin, 

Amerikan Devrimi arifesinde Virginia, Williamsburg’a yerleştirilerek 

kasabada milislerin peşinden gitmeye çalışan kaçak bir köleden, 

şiddetin patlamasını önlemeye çalışan yerel bir vatansevere kadar pek 

çok farklı karakterin rolüne girmeleri beklenmektedir. Böylece, oyun 

ile yaklaşmakta olan devrimin sıradan insanlar ve onların günlük 

yaşamları üzerindeki etkisini gösterilmeye çalışılmıştır (Fordham, 

2012, s. 77). Muzzy Lane Software tarafından tarih öğretiminde 

kullanılmak üzere tasarlanan 2.Dünya Savaşı’nı konu alan Making 

History: The Calm and the Storm oyunu, ABD tarihindeki önemli 

olayları kullanarak tarihsel düşünme becerilerini geliştirmek için 
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tasarlanmış çevirimci macera oyunu olan Mission US,  B1910 Portekiz 

tarihini; Map-A Filipinler tarihini; History Learning Mobile Game 

Malezya tarihini; M-History ve Stories from the History of 

Czechoslovakia Çek tarihini öğretmeye yönelik olarak tasarlanmış 

oyunlardır. Öğrencilerin tarihî bir anlatıyı yapılandırmalarını 

sağlamalarına yönelik Frequentie 1550 ve http://www.school 

history.co.uk ve http://www.bbc.co.uk/history sitelerinde bulunan 

eğitsel tarih oyunları da tarihi öğretmek için tasarlanmış oyunlar 

olarak ifade edilebilir.  

Eğitsel bilgisayar oyunlarının tarih öğretimi ile ilişkisini ortaya koyan 

birçok çalışmadan bahsedilebilir (Akkerman, Admiraal ve Huizenga, 

2009; Cruz, Carvalho ve Araújoü 2017; Lee, Talib, Zainon ve Lim, 

2014; Malta, 2010; Moffat ve Shapiro, 2015; Rivadulla, Jesus, Saludo, 

Balahadia ve Sandoval, 2017; Sisler, Brom, Cuhra, Činátl, ve Gemrot, 

2012; Yue ve Ying, 2017). Bu çalışmalar incelendiğinde, kullanılan 

oyunların yapılan araştırmaya özgü olarak araştırmacılar tarafından 

tasarlandığı, oyunların öğretim programlarına ve sınıf ortamında 

kullanılmaya uygun olduğu ve milli bir karakter gösterdiği 

söylenebilir. Araştırmalarda genel olarak eğitsel bilgisayar oyunlarının 

öğrencilerin tarihi yerleri tanımalarını, öğrencilerin kendi tarihi 

bilgilerini yapılandırmalarını, nedensel ilişki kurmalarını, harita 

kullanma becerilerini ve akademik başarılarını olumlu etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

  

http://www.bbc.co.uk/history
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2.3. Bilgisayar Oyunlarının Tarih Öğretimine Entegrasyonu 

Gerek tarih temalı ticari bilgisayar oyunlar tarih dersi öğretim 

programları ile ilişkilendirilerek gerekse doğrudan tarih öğretim 

programı kazanımlarına yönelik tasarlanmış eğitsel bilgisayar 

oyunlarının kullanılması ortaya koyulduğu üzere tarih öğretimine 

olumlu katkıda bulunmaktadır. Ancak diğer disiplinlerde olduğunu 

gibi tarih öğretiminde de bilgisayar oyunlarının öğretim ortamına 

entegrasyonu zor ve çaba isteyen bir süreç gerektirmektedir. Öğretim 

programı kazanımları ile ilişkilendirilmeden, süreç planlanmadan 

tarihsel arka planı olan bir oyunun öğretim ortamına taşınması 

beklentilerin aksine olumsuz sonuçları beraberinde getirebilir. 

Nitekim tarih temalı bilgisayar oyunlarının kullanımı tarih derslerini 

ilgi çekici ve cazip hâle getirip öğrencilerin tarih derslerine karşı 

tutumunu olumlu etkileme, sorgulama, eleştirel düşünme, problem 

çözme ve empatik düşünme gibi birçok tarihsel düşünme ve tarihçilik 

becerilerini geliştirme gibi birçok avantajının yanında bir takım 

sınırlılıkları da içinde barındırmaktadır.  Bu entegrasyon doğru 

yapılmadığında bazı dezavantaj ve sınırlılıklarla karşılaşılabilecektir. 

Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Her öğrenci oyun oynama konusunda istekli olmayabilir 

(McMichael, 2007, s.215). Geleneksel usullere alışmış, 

öğrenciler tarih öğretiminde oyun kullanımına önyargı ile 

yaklaşıp karşı çıkabilir (McCall, 2016, s. 533). Bu tür 

öğrenciler oyun ile saatler geçirmek yerine teste dayalı sınav 

başarılarını artıracak özet bilgi sunumu tercih edebilir. Lise ve 
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üniversitelere yerleşmede merkezi sınav puanlarının etkili 

olduğu ülkelerde bu yaşanabilecek olası durumlardan biridir.  

• Her ne kadar bilgisayar oyunları tarih öğretiminde öğrencileri 

motive edici bir yapıya sahip olsa da beraberinde öğrencilerde 

istenilen öğrenme çıktılarını sağlayamama riskini de 

taşımaktadır (Zin ve Wong, 2013, s.10).  Çok geniş bir konu 

yelpazesine sahip tarih dersi öğretim programlarına uygun 

oyunlar bulmak zordur (Zin ve Wong, 2013, s.10).  

• Bilgisayar oyunlarını öğretimde kullanmak uzun zaman 

almaktadır. Özellikle Civilization ya da Europa Universalis 

gibi karmaşık strateji oyunları çok fazla zaman ve çaba 

gerektirmektedir. Corbeil  ve Laveault (2011) bu tür oyunların  

öğrencilere birkaç saat oynatıldıktan sonra etkili bir öğrenme 

beklenmesinin çok gerçekçi olmadığını belirtmiştir. Yoğun 

müfredat ve kısıtlı ders saatleri içinde bu tür oyunların ancak 

ders dışı bir planlama ile kullanılabileceği söylenebilir. 

Godfrey ve Waddingham (2013) daha az zaman alan bilgisayar 

strateji oyunlarının ise, öğrenilmesi gereken tarihsel bilgilerin 

kazanılmasını sağlamayacağını ancak bu tür oyunların tarih 

öğretimine destek amaçlı kullanılabileceğini belirtmiştir. 

• Doğrudan tarih dersi öğretim programı kazanımları ile ilişkili 

oyun sayısı oldukça azdır. (Zin ve Wong, 2013, s.10). Üstelik 

tarih öğretimi için tasarlanmış oyunların bir kısmı eğlence 

ağırlıklı olup bilgi ve beceri kazandırma yönleri beklenilen 

ölçüde güçlü değildir. Robison (2013) bu tür oyunları tarih dışı 

olarak tanımlamıştır. Ona göre öğrencilere tarihleri, isimleri, 
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temel bilgileri öğretmek için hazırlanan bu tür basit 

yazılımların her ne kadar tarihî olayların birbiri ile 

ilişkilendirilmesine katkı sağlamış olsalar da tarihsel 

düşünmeye katkıları sınırlıdır.  Öğrenciler birkaç kez bu 

oyunları oynadıktan sonra sıkılır. Robison (2013) bunu 

didaktik bir ölüm öpücüğü ile tanımlamış ve bu tür oyunların 

sürdürülebilir olmadığını belirtmiştir. 

• Piyasada mevcut olan tarih temalı oyunların birçoğu Batı 

menşeili olup tarihsel olayları Batılı toplumların bakış açısı ile 

yansıtmaktadır (Chapman, Foka ve Westin, 2016, s.8; 

Karabağ, 2010). Bu oyunlarda genellikle Ruslar, Naziler ya da 

bir kısım Orta Doğulu Müslümanlar düşman ya da kötü 

karakter olarak gösterilmektedir. Örneğin Çin hükümeti 

Shanghai işgalini konu alan Battlefield 4 serisini oyun daha 

piyasaya girmeden yasaklamış, hatta oyunun demosunun bile 

indirilmesini engellemiştir (https://www.ahaber.com.tr/yasam/ 

2016/10/23/battlefield-oyununda-skandal-canakkale-kurgusu).  

Yine tüm zamanların en çok satan oyun serilerinden biri olan 

Call of Duty: Modern Warfare oyunu ve Rus rejimi ile 

Amerikan ordusunun taktiksel manevralarını konu edinen Full 

Spectrum Warrior oyunları da kurgusal ya da kasıtlı olarak 

Arapları kötü göstermektedir. Bu nedenle Birleşik Arap 

Emirlikleri (BAE) de dâhil olmak üzere birçok Arap ülkesi 

video oyunları ve diğer medya türlerine karşı katı sansür 

yasaları uygulamaktadır (Fordham, 2012, s.97). Fordham 

(2012) bir ırkın ya da ulusun oyunlarda kötü niyetli olarak 
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yansıtılmasının tarih öğretimi açısından problemli bir durumu 

ortaya çıkardığını belirtmektedir.  

 

Bu sınırlılıkların daha çok tarih temalı ticari bilgisayar oyunları ile 

ilişkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla konuyla ilgili tüm paydaşlar 

bu sınırlılıkları göz önüne alarak tarih temalı bilgisayar oyunlarının 

eğitim ortamlarına entegrasyonunu dikkatli şekilde planlamalıdırlar. 

Schrier (2014) bu süreçte tasarımcılara ve eğitimcilere bazı önerilerde 

bulunmuştur. Buna göre; 

1. Tarih öğretmek için oyun tasarlarken ya da kullanırken 

ayrıntılarda doğruluğu korumak, makro ya da mikro düzeyde 

konuları ele almak, Holokost ya da köle ticareti gibi rahatsız 

edici konuları ele almak gibi durumlarda hassas olunmalıdır. 

Diğer bir ifade ile “bilgiler mi, becerileri mi; gerçekler mi 

görüşler mi önemli?” sorularına cevap bulunmalıdır. 

2. Oyunlar öğrencileri yalnızca tarihin sıkıcı konusuna çekmek 

için kullanılmamalıdır. Her oyunun kendine özgü potansiyeli 

ve sınırları vardır. Eğitsel amaçları da dikkate alınarak 

oyunların bu potansiyelleri göz önünde bulundurulmalıdır.  

3. Oyunlar tasarımcıların kurgusudur. Bu nedenle tarihi birebir 

temsil etmediği gibi tasarımcı ya da yapımcıların önyargılarını 

içinde barındırabilir. Bu nedenle eğitimci, oyunların kendine 

özgü bir takım önyargıları ve öznel görüşleri içerdiğinin 

farkında olmalıdır. 

4. Oyunların eğitim ortamlarına entegrasyonunda en önemli 

unsurlardan biri süreci yöneten, oyun ile eğitsel içerik arasında 
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bağlantı kuran öğretmendir.  Bu nedenle oyunlar tarih 

derslerinde öğretmeni ikinci plana atmaz, tam aksine daha da 

önemli kılar. Öğretmenler bu durumun farkında olarak rollerini 

iyi şekilde yapılandırmalıdır. 

 

Tarih eğitiminde bilgisayar kullanımının başarıya ulaşmasında 

entegrasyon sürecinin önemini vurgu yapan McCall (2016, s. 532-

533) de eğitimcilere bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Ona göre;  

 

1. Öğretmenler, bilgisayar oyunlarının kullanılmasına karşı 

önyargılı öğrenciler olabileceği ihtimalini göz önünde 

bulundurarak öğrencilere neden tarih derslerinde bilgisayar 

oyunu kullanıldığını açıklayan bir oryantasyon çalışması 

yapmalıdır.  

2. Eğitsel oyunların zaman alıcı olduğu dikkate alınıp iyi bir 

planlama yapılmalıdır. Aksi takdirde öğretim sürecinin yarım 

kalması muhtemeldir (McMichael, 2007, s.215). Zaman 

problemini aşmak için McMichael (2007) oyunların sınıf 

ortamı dışında oynanmasını, oyunların eğitsel içerikle 

ilişkilendirildiği etkinlerin ise sınıf ortamında yapılmasını 

önermiştir. 

3. Uygulama süreci gözlemlenmeli gerektiğinde oyun 

duraklatılıp gerektiğinde notlar alınmasına, akıl yürütme ve 

sorgulama için etkin tartışmaların yapılmasına izin 

verilmelidir.  

4. Öğretmenler uygulama sırasında öğrencilerin arasında dolaşıp, 

gözlem yapmalı gerektiğinde rehberlik ederek sürecin bir 
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parçası olmalıdır. Örneğin, oyun sırasında öğrenciler tarihsel 

arka plan ile ilgili sorular yöneltebilmeli ve öğretmenler bu 

konuda öğrencileri desteklemelidir. 

5. Öğrencilerin her şeyden önce bunun eğitsel bir faaliyet 

olduğunun farkında olması ve oyunu buna göre 

değerlendirmesi sağlanmalıdır. Öğretmenlerin bu amaçla ders 

başında doğru bir yönerge vermeli ve süreç boyunca da bu 

hususu hatırlatmalıdır. Daha önce belirtildiği gibi eğer oyunlar 

doğru şekilde ders içeriği ile entegre edilirse nitelikli bir 

öğrenme ortamı zaten oluşturulmuş olacaktır. Aksi takdirde 

Robison (2013)’un oyunlarda öğrencinin çok fazla tarihsel 

bilgi edinmeden oyunu tamamlayabildiği, öğrencideki 

öğrenme düzeyinin belirsiz olduğu eleştirisi haklı çıkacaktır.   

6. Oyun ile elde edilen öğretimsel çıktılar tek başına yeterli 

olarak görülmemeli,  bunlar birinci ve ikinci elden kaynakların 

sunduğu diğer bilgiler ile desteklenmelidir (Cruz, Carvalho ve 

Araújo, 2017, s.518). Ancak bu süreçte oyun ile öğretime 

destek olması için kullanılacak etkinlik ve öğretim 

materyallerinin seçimi önemlidir. Çünkü eğer bu seçim doğru 

yapılmazsa oyunun cazibesi karşısında kullanacağımız etkinlik 

ya da materyal etkisini yitirebilir. Charsky ve Ressler (2011, 

s.604 -615) 9. sınıf öğrencileri ile yürüttükleri çalışmada 

Civilization III oyunu ile işlenen derslerde “kavramsal iskele” 

kullanımının öğrencilerin öğrenme motivasyonu üzerindeki 

etkisini incelemişlerdir. Araştırma sonunda kavram haritaları 

kullanılarak oluşturulan iskelelerin öğrencilerin oyun oynama 
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aktivitesinin eğitimsel değerini arttıracağı düşünülürken tam 

tersi bir durum ortaya çıkmış, kavram haritası kullanan 

öğrenciler daha düşük bir motivasyon göstermiştir. Bu, oyuna 

destek için kullanılan etkinlik ve materyallerin dikkatli 

seçilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.  

7. Uygulama süreci sonrası sınıf içi tartışma, ödev ya da 

araştırma projeleri hazırlama gibi değerlendirme etkinleri 

yapılmalıdır. 

Tarihsel oyunların tarih öğretiminde kullanımına ilişkin tek bir doğru 

yol ya da uygulamadan bahsetmek mümkün değildir. Öğrencilerin 

yaşı, cinsiyeti, aile yapısı, oyun deneyimi ya da paydaşların bakış açısı 

gibi birçok faktör birbirinden farklı uygulama sonuçlarının ortaya 

çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, ideal bir uygulama süreci teorik 

akıl yürütmeden ziyade uygulama deneyimleri ile oraya konulabilir. 

Bu süreçte eğitimci ya da araştırmacıların kendi pratik deneyimlerini 

paylaşmalarının yapılacak yeni çalışmalara yol gösterici olacağı 

söylenebilir. Örneğin bu amaçla 2014 yılında “geçmişe meydan oku, 

geleceği şekillendir” teması ile Göteborg Üniversitesi’nde düzenlenen 

konferansta tarih öğretimi ile bilgisayar oyunlarını ilişkilendiren 

bildiriler sunulmuş, bu alanda çalışma yapan birçok araştırmacı ve 

eğitimci bir araya gelmiştir. Burada tarihsel oyunlarla ilgili fikirlerin, 

işbirliğinin, yayınların ve bilgilerin paylaşılmasının teşvik edilmesi 

amacı ile “Tarihsel Oyun Çalışmaları Ağı”kurulmuştur. Giderek 

büyüyen bu uluslararası ağ, uygulama deneyimlerinin paylaşılmasında 

aktif bir rol üstlenmiştir (Chapman, Foka ve Westin, 2016, s.7). 

Örneğin bu paylaşımlara bir başka örnek de Wainwright (2014)’in 
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Civilization IV oyununu merkeze alarak lisans öğrencileri ile 

yürüttüğü çalışmadır. Wainwright (2014) öğrencilerine Civilization IV 

dışında ders içeriği ile ilgili farklı oyunlar oynatıp, onlardan bu 

deneyimlerini anlatan on beş sayfalık bir yazı istemiştir. Bunun 

sonucunda araştırmacı, öğrencilerin yaptığı paylaşımların sınıf içinde 

nitelikli tartışma ortamlarına zemin hazırladığını belirtmiştir. Bir diğer 

örnekte ise McMichael (2007) öğrencilerin bilgisayar oyunları ile 

işlenen tarih derslerinde karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için 

öğrenci deneyimlerinden yararlanma yoluna gitmiştir. Buna göre 

uygulama sonrasında öğrencilerinden bir sonraki dönem aynı dersi 

alacak öğrenciler için dersle başa çıkma konusunda tavsiyelerini 

içeren isimsiz mektuplar yazmalarını istemiştir.  

Bu bilgilerden yola çıkarak tarih temalı oyunların öğretim ortamlarına 

entegrasyonu ile ilgili atılacak adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. Öğretmenler öncelikle öğretim programı kazanımları ile doğru 

ilişkilendirilmiş oyunları seçmelidirler.  

2. Öğretmenler var olan uygulama örneklerini inceleyerek ne 

yapacaklarını iyi kavramalı ve eğer varsa bu anlamdaki 

eksikliklerini gidermelidirler. 

3. Uygulama aşaması, süreç içinde yaşanabilecek olası 

aksaklıklar ve sürenin yetmemesi problemi göz önüne alınarak 

ayrıntılı şekilde planlanmalıdır.  

4. Uygulama öncesinde, öğrenci ve diğer paydaşlar, tarih 

öğretiminde oyun kullanımıyla ilgili olarak bilgilendirilmeli, 
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açıklamalar yapılmalı ve oluşabilecek olumsuz önyargılar 

giderilmeye çalışılmalıdır. 

5. Uygulama sürecinde öğretmen aktif olarak yer almalı ve 

öğrencilere gerekli rehberliği sağlamalıdır. 

6. Uzun zaman alacak olan strateji tarzı oyunların, doğru 

yönergeler verilerek okul dışında oynanması sağlanmalı ancak 

ders içeriği ile doğrudan ilişkili oyun ve ilgili etkinlikler sınıf 

içinde uygulanmalıdır. 

7. Tarih öğretiminde kullanılan oyunlar birinci ya da ikinci el 

kaynak analizi, sınıf içi tartışma, oyun karakterlerini 

canlandırma, hikâye yazma ya da metin oluşturma, proje, ödev 

ya da pano hazırlama gibi uygun yöntem ve öğretim 

materyalleri ile desteklenmelidir.  

 

2.3.1. Bilgisayar Oyunlarının Tarih Öğretimine 

Entegrasyonuna Örnek Bir Uygulama 

Nusrat: Asrın Harbi Çanakkale oyunu üzerinden entegrasyonu bir 

örnek ile somutlaştırmak gerekirse tarih öğretim programı ile 

doğrudan ilişkili olmayan Nusrat oyunu, ders kazanımları ile 

ilişkilendirilerek belirli bir plan ile eğitim faaliyetlerine dâhil 

edilmelidir. Bu aşamada yapılması gerekenler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir; 

1. Dersi planlamadan önce öğretmen, mümkünse oyunu önceden 

oynamalı, en azından inceleyerek oyunda yer alan olayları, tarihsel 

karakterleri, mekânları ve kavramları not etmelidir. Eğer bu 



 
62 BİLGİSAYAR OYUNLARI İLE TARİH ÖĞRETİMİ 

mümkün değilse oyunu oynayan ve bilen bir kişiden yardım 

alınarak oyunun avantaj ve dezavantajlarını tespit edilmeli, oyunla 

ilgili sözü edilen ögeler öğrenilmelidir.  Bu şekilde oyunun hangi 

ortamda, ne kadar sürede oynanacağı, oyun sonunda hangi 

kazanımların elde edileceği ve bunların elde edilmesi için 

destekleyici hangi etkinliklerin yapılması gerektiği belirlenmelidir. 

2. Olumsuz önyargı ve oluşabilecek problemlerin önüne geçmek için 

öğrenci, idareci, veli vb. gibi diğer paydaşlara yönelik 

bilgilendirici bir yönerge hazırlanmalıdır. 

3. Öğrencilerin oyunun eğlence boyutuna kapılarak öğretim 

boyutundan uzaklaşmamaları için, öğrenciler oyun yoluyla 

ulaşılmak istenilen kazanımlardan haberdar edilmelidir. 

4. Nusrat oyunu uzun bir süre oynandıktan sonra belli kazanımların 

edinilmesini sağladığı için uygulama sınıfta başlatılsa bile ders dışı 

bir etkinlik planlaması yapılmalı ve öğrencilere gerekli yönergeler 

verilmelidir. 

5. Uygulama oyunu ile farklı etkinlikleri ilişkilendirilerek 

yapılmalıdır.   Oyun içindeki her bir bölüm eğitsel amaçlarla 

eşleştirilerek bir etkinlik hazırlanabilir. Örneğin  

 

• Öğrencilerden, Çanakkale Boğazı haritası verilerek boğaz 

üzerinde Nusrat Mayın Gemisi’nin mayın döşediği yerleri, 

Onbaşı Seyit’in top bataryasının olduğu yeri, Arıburnu, 

Conkbayırı vb. mücadelelerin yaşandığı yerleri, işaretlemeleri 

istenebilir. Böylece öğrenciler bu tarihi mekânı algılama 

becerisi kazanacaktır.   
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• Öğrencilerden, oyun içindeki tarihsel gelişmelere yönelik tarih 

şeridi hazırlamaları istenebilir. Böylece öğrenciler konuyla 

ilgili kronolojik düşünme becerisi kazanacaktır. 

• Öğrencilerden oyun içinde yer alan tarihsel karakterlerin 

hikâyelerini yazmaları ya da bir senaryo oluşturarak bu tarihsel 

karakterleri sınıf ortamında canlandırmaları istenebilir.  

Böylece öğrenciler tarihsel empati becerisi kazanacaktır. 

5. Uygulama sonunda oyunun istenilen hedeflere ulaşmada ne 

kadar etkili olduğu değerlendirilmelidir.  
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3. TARİH ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK OYUNLAR 

Öztürk, Ünal ve Gürel (2009)’in yaptığı tarih öğretiminde 

kullanılabilecek oyunların sınıflandırılmasından yola çıkarak bu başlık 

tarih temalı ticari bilgisayar oyunları ve eğitsel tarih temalı bilgisayar 

oyunları olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır. 

 

3.1. Tarih Temalı Ticari Bilgisayar Oyunları 

Tarihsel oyun gerçek dünya tarihinin bir noktasından başlayıp bir 

süreci, bir temayı konu alan oyunlar olarak tanımlanabilir (McCall, 

2016, s.518). Doğrudan tarih öğretim programları ve tarih dersi 

kazanımları ile ilişkili olmayan bu oyunların, Djaouti, Alvarez, ve 

Jessel (2011)’in vurguladığı “amaç kaydırma” yöntemi ile tarih 

öğretimi için bir araç olarak kullanılabileceği söylenebilir.  

 

3.1.1.  Civilization 

Civilization tarih öncesi çağlardan yakın geleceğe kadar uzanan süreci 

konu alan sıra tabanlı bir strateji oyunudur (Wainwright, 2014, s.582). 

Oyunun amacı bir hükümdarın rolüne bürünerek tüm dünyayı 

kapsayan büyük bir imparatorluk kurmaktır (Pagnotti ve Russell, 

2012, s.40). Bu süreçte coğrafi olarak genişlemek kadar şehirler inşa 

etmek, güçlü ordular kurmak, güçlü bir ekonomiye sahip olmak ve 

bilim, teknoloji ve kültür alanında gelişmek önemlidir (McMichael, 

2007, s.206 – 207). Her uygarlığın iç işleri, dış ilişkiler, ticaret, askerî, 

kültürel ve bilimsel konularda danışmanlık ve bilgi sağlayan 

danışmanları vardır (Weir ve Baranowski, 2011, s.443 - 444). Oyunun 
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kurgusu tarihsel gerçekliğe uygun bir şekilde kronolojik olarak 

yapılandırılmıştır. Örneğin bilimsel gelişme olmadan açık denizlerde 

yüzecek gemiler inşa edilmesi, yazı icat edilmeden önce 

kütüphanelerin kurulması, şövalyelikten önce feodalizmin ortaya 

çıkması ya da Orta Çağ’a kadar medeniyetlerin manyetizmayı 

anlaması ve kullanması mümkün değildir (McMichael, 2007, s.206; 

Owens, 2011, s.492).  Civilization yapay zekâya karşı bireysel olarak 

oynanabildiği gibi çevrimiçi olarak farklı rakiplere karşı da 

oynanabilir (Cruz, Carvalho ve Araújoü, 2017, s.517). Rakipler ile 

askerî mücadelenin yanı sıra ittifaklar kurulup diplomatik ve ticari 

ilişkiler geliştirilebilir (Weir ve Baranowski, 2011, s.443). Oyun harita 

üzerinde yerleşmek için arazi seçimi ile başlar. Yerleşilen arazinin 

özellikleri, inşa edilecek medeniyetin gelişimi için büyük bir öneme 

sahiptir. Örneğin deniz kıyısındaki araziler denizcilik faaliyetlerini, iç 

bölgelerdeki araziler ise düşman akınlarının önlenmesini 

kolaylaştırabilir. İlk yerleşimin ardından oyuncunun seçimlerine göre 

gelişen oyun tüm rakip topraklarının ya da haritanın büyük 

çoğunluğunun işgal edilmesi, üç şehirde gelişmiş kültürler inşa 

edilmesi ve Birleşmiş Milletler’de dünya lideri olunması gibi 

hedeflerden biri başarıldığında sona erer (Pagnotti ve Russell, 2012, 

s.40).  2019 yılı itibari ile oyunun 6. Serisi Gathering Storm da 

piyasaya sürülmüştür (Görsel 6). Bu seride Osmanlı Kanuni Sultan 

Süleyman karakteride yer almakta ve ayrıcareformist tavrı ile veziri 

azam Pargalı İbrahim Paşa’ya da vurgu yapılmaktadır 

(https://civilization.com).  

 

https://civilization.com/
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Görsel 6. Civilization VI ( https://civilization.com/ ) 

 

Civilization serisinin yapımcısı olan Sid Meiers kendisi ile yapılan bir 

röportajda (Midjack, 2003, akt. Kee ve diğerleri, 2009, s.305). 

Civilization oyunu ile tarihsel içeriğin eğlenceli bir atmosferde 

hissettirilmeden öğrencilere sunulduğunu belirtmiş, bunu eğitim değil 

öğretim olarak tanımlamıştır. Sid Meiers kendince eğitim ve öğretim 

arasında bir ayrım yaparak eğitimi başkaları tarafından dikte edilen 

sıkıcı bir süreç, öğretimi ise kendi içinde eğlenceli olan öğrencinin 

kendi yapılandırdığı bir süreç olarak tanımlamıştır. Buna göre 

Civilization oyunu ticari amaçların yanı sıra tarih öğretimine katkıda 

bulunacak bir öğretim aracı olarak tasarlanmıştır. Civilization serisinin 

tarihi canlandıran öğretimsel değeri birçok araştırmacı ve eğitimcinin 

ilgisini çekmiş, özellikle Squire (2004)’nin Civilization oyunun 

okullarda tarih öğretimi için kullanımını konu alan tezi, Civilization 

oyunu ile tarih öğretimini ilişkilendiren birçok çalışma yapılmasına 

önayak olmuştur (McMichael 2007; Squire ve Barab, 2004; Weir ve 

Baranowski 2011). Bu çalışmalarda karmaşık olması ve zaman alması 

https://civilization.com/
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gibi sınırlılıklarına rağmen Civilization oyunun tarih öğretimini 

olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Squire ve Jenkins (2003), 

Civilization oyunun akıl yürütme, problem çözme, eleştirel düşünme 

gibi becerilerin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra öğrencilerin 

dünya tarihini şekillendiren kuvvetleri geniş ölçeklerde anlamalarına 

yardımcı olduğunu belirtmiştir. Weir ve Baranowski (2011) ise 

Civilization oyunu ile tarihsel içeriğin simülasyon ve rol oynama yolu 

ile eğlenceli ve heyecan verici şekilde öğlencilere aktarıldığını, 

sanayileşme, sömürgecilik, diplomasi ve ittifak gibi kavramların 

anlaşılmasının kolaylaştığını söyleyerek Civilization oyununu tarih 

öğretimi için değerli bir araç olarak tanımlamıştır. Civilization serisi 

oyuncuların geçmişi varsayımsal akıl yürütmeleri ve tarihin hangi 

koşullar nasıl gelişeceğini düşünmeleri için teşvik edici bir role 

sahiptir (Metzger ve Paxton, 2016, s.537). Bu rolün ortaya 

çıkmasındaki temel faktör, oyunun oyuncuların seçimlerine göre 

şekillenmesi ve oyuncuların seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili anında 

geri bildirim almasıdır (Pagnotti ve Russell, 2012, s.41). Örneğin, 

medeniyetlerini ayakta tutmak için hem ulusal hem de uluslararası 

politikaya odaklanmak zorunda olan oyuncular uluslararası rekabete 

çok fazla kaynak ayırdıklarında şehir gelişimden uzaklaşmaktadır. Bu 

durum ise oyun içinde sivil hoşnutsuzluğun yaşanmasına, buna bağlı 

olarak da üretimin düşmesine ve ekonominin zayıflamasına neden 

olur. Bununla birlikte iç meselelere çok fazla odaklanan oyuncular ise 

askerî açıdan gelişemez ve agresif rakipler için kolay bir av olurlar 

(Weir ve Baranowski, 2011, s.443 - 444). Civilization oyununun tarih 

öğretimine sağladığı bu eğitsel katkıları dikkate alınarak oyunun 
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eğitim versiyonu Civilization EDU Kanada’da okullarda tarih 

derslerinde öğretim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır 

(https://www.wsj.com/articles/videogame-civilization-to-make-

inroads-in-classrooms-1466720101). 

3.1.2. Assassin’s Creed 

 

Görsel 7. Assassin’s Creed,  https://Assassin’screed.ubisoft.com/  

 

 Assassın’s Creed Ubisoft şirketi tarafından geliştirilmiş Roma, 

Venedik, İstanbul ve Paris gibi tarihî şehirlerde geçen üçüncü şahıs 

aksiyon / macera oyunudur. Oyuncu gizli bir organizasyona ait bir 

suikastçı rolünü üstlenerek tarihî şehirlerin çatılarında dolaşarak 

kendisine verilen görevleri yerine getirmeye çalışır. Oyunun 

tasarımında tarihî şehirlerin mimarisinin gerçeğe yakın bir şekilde 

yansıtılmasına büyük özen gösterilmiştir. Oyun her ne kadar tarihsel 

gerçeklerle doğrudan ilişkili olmasa da bu yönüyle tarih öğretiminde 

kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Diğer bir ifade ile Assassın’s 

Creed sayesinde öğrenciler tarihî şehirlerin sokaklarında dolaşıp, 

https://assassinscreed.ubisoft.com/
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tarihsel karakterler ile sohbet edip geçmiş ile etkileşim kurabilir 

(Fordham, 2012, s.53-54; McCall, 2016, s.519). 

Oyunun Eski Mısır’ı konu alan ve Eski Mısır’a ait tüm ayrıntıları 

gerçekçi bir şekilde canlandıran Assassin’s Creed: Origins versiyonu 

öğrencilerin eski Mısır’ı yaşamalarına katkıda bulunmaktadır. Bunun 

yanı sıra bu oyunun savaşsız  ‘keşif modu’ özelliği, öğretmelerin 

oyunu sınıflarda bir eğitim aracı olarak kullanılabilmelerine imkân 

tanımaktadır. Bu eğitici mod sayesinde öğrenciler firavunların 

yaşamlarını, mumyalamayı, antik kentleri ve gerçek eserlerin 

canlandırmasını ayrıntılı olarak keşfetme imkânına sahip olmaktadır.  

Oyunun Revelation serisinin büyük bölümü 16. Yüzyıl’da Osmanlı 

Devletinin başkenti İstanbul’da geçmektedir. Oyun içinde Topkapı 

Sarayı, Ayasofya, Kız Kulesi ve Galata Kulesi gibi tarihi İstanbul’a 

özgü tarihi yapıların gerçekçi bir şekilde yansıtıldığı görülmektedir. 

Oyunun ana karakteri Ezio İstanbul’a gelir ve genç şehzade Kanuni 

Sultan Süleyman ile tanışıp dost olur. Süleyman’ın önemli bir tarihsel 

karakter olacağının anlar. Bu sırada Tapınak şövalyeleri Süleyman’ı 

öldürmeyi planlamaktadır. Oyuncu Ezio karakteri ile Süleyman’a akıl 

hocalığı yapmanın yanında, onu Tapınak Şövalyelerinden koruma 

misyonunu da gerçekleştirmeye çalışır (https://shiftdelete.net/Assas 

sin’s-creed-revelations-neleri-konu-aliyor-29270).   
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3.1.3. Total War 

 

Görsel 8. Total War,  https://totalwar.com/ 

 

 Creative Assembly tarafından üretilen Total War serisi, sıra tabanlı ve 

gerçek zamanlı oyunların bir melezidir. Antik Roma ve Japonya'dan 

eski modern Avrupa'ya uzanan bir ortamda bir imparatorluğu veya 

devleti yönetmesi beklenmektedir. Ancak iki ordu arasında bir savaş 

olduğunda, oyun gerçek zamanlı bir moda geçer. Oyuncular 

birliklerini savaş meydanında gerçek zamanlı olarak düşmanlarına 

karşı manevra, saldırı ve savunma yapacak şekilde konumlandırır 

(McCall, 2016, s.520; Pagnotti ve Russell, 2012, s.45). Bu şekilde 

oyuncular oyuna konu olan savaşları içeriden bir bakış açısıyla 

ayrıntılı olarak deneyimleyebilir, aynı zamanda oyuna konu olan 

https://totalwar.com/
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Roma, Japonya gibi tarihsel devletlerin askerî yapısı, kültürü, siyaseti 

ve ekonomisini anlayabilir. Oyunda tarihsel ayrıntılar konusunda 

hassas davranılmıştır. Örneğin Shogun: Total War serisinde dönemin 

tarihsel zırh ve silahları iyi şekilde modellenmiş, geleneksel Japon 

müzikleri kullanılarak dönemin otantik havası yansıtılmaya 

çalışılmıştır (Snow, 2010, s.131).      

 

Oyunun Osmanlı Devleti’nin de yer aldığı Empire: Total War serisi 

küresel çatışmaların, devrim ateşinin ve teknolojik yeniliklerin çağı 

olan 18. yüzyılda geçmektedir (https://www.ntv.com.tr/turkiye/ 

empire-total-warda-osmanli-izleri). Oyunda Osmanlı Devleti 2. 

Viyana bozgunun ardından eski ihtişamını kaybedip, gerilemeye 

başladığı dönem ile yer almaktadır. Oyuncu II. Mustafa’nın rolüne 

girip oyun içinde geliştirdiği stratejiler ile Osmanlı Devleti’ni ayakta 

tutmaya çalışmaktadır. Oyuncunun oyun içindeki başarısının döneme 

ilişkin tarih bilgisi ile doğru orantılı olduğu söylenebilir. Bu 

bilgilerinden yola çıkarak oyuncu komşu devletler ile ilişkisine yön 

verir. Çünkü oyun içinde hem Osmanlı’nın yanı sıra Avusturya, Rusya 

ya da Safevi devletlerinin durumları da tarihsel gerçekliğe uygun 

şekilde yansıtılmıştır. 

 

Total War oyununun Türkiye’de http://totalwar-turkiye.com/  isimli 

bir paylaşım ağı bulunmaktadır. İlgili web sitesi incelendiğinde 

oyuncuların oyun içinde uygulamaya çalıştıkları senaryoları 

paylaştığı,  tarihi bilgilerden yola çıkarak farklı durumlarda 

hikâyelerinin nasıl devam edeceğini tartıştığı görülmektedir.   Bu 

bilgilerden yola çıkılarak sadece tarih temalı oyunların paylaşım 

http://totalwar-turkiye.com/
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ağlarının bile tarih öğretimi açısından akademik bir araştırmaya konu 

olabileceği söylenebilir. 

      

3.1.4. Europa Universalis 

 

Görsel 9. Europa Universalis (https://www.paradoxplaza.com/europa-

universalis-all/) 

Europa Universalis serisi Avrupa devletlerini konu alan Civilization 

benzeri bir simülasyon oyunudur. Diğer bir ifade ile oyunun 

https://www.paradoxplaza.com/europa-universalis-all/
https://www.paradoxplaza.com/europa-universalis-all/
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gelişiminde oyuncunun verdiği kararlar doğrudan etkilidir (Fordham, 

2012, s. 60; McMichael, 2007, s.208).  Oyuncu geliştirdiği askeri güç 

ile koloni imparatorluğu kurma, dünyayı ele geçirme, ticari faaliyetleri 

yönlendirme gibi hedefleri gerçekleştirebilir. Oyuncunun bu süreçte 

ekonomik politikalardan kraliyet evliliklerine, isyan hareketlerini 

teşvik etmekten, casusluk yapmaya veya ittifaklar gibi diplomatik 

ilişkileri yürütmeye kadar her konuda karmaşık kararlar alması 

beklenmektedir. Oyunda her bölge dini ve kültürel öğelere sahip 

olmakla birlikte bu ögeler bölgelerin huzur ve mutluluk değerleri 

üzerinde doğrudan etkilidir. Paradox firması geliştirdikleri bu oyun ile 

gerçek tarihin deneyimlenmesine katkıda bulunduklarını 

belirtmektedir (https://www.paradoxplaza.com/) 

Europa Universalis IV serisinde yer alan Osmanlı Devleti’nin 

etrafındaki beylik ve devletler ile tarihsel gerçekliğe uygun bir konum 

ve güçte yapılandırıldığı söylenebilir. Etrafındaki zayıf beylik ve 

devletler arasındaki, çok kültürlü ve dini yapısı Osmanlı Devleti’nin 

oyunculara önemli bir avantaj sağladığı söylenebilir. Yine Fatih 

Sultan Mehmet’in özellik değerleri ile oyun içinde en iyi 

hükümdarlardan biri olduğu söylenebilir. Oyun Osmanlı Devleti ile 

ilgili altmışa yakın olayı içinde barındırmasının yanı sıra, oyuncuya 

İstanbul, Trabzon, Mora, Orta Anadolu, Sırbistan ve Mısır gibi 

tarihsel coğrafyaların fethi görevlerini de vermektedir. 

 

 

 

https://www.paradoxplaza.com/
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3.1.5. Age of Empires 

 

Görsel 10. Age of Empires III oyunu içinde Osmanlı askerlerinden bir 

görüntü (www.oyunfest.com) 

 

Age of Empires, Civilization’a benzer bir şekilde oyun içinde seçilen 

medeniyeti geliştirip ve başka medeniyetler üzerinde egemenlik 

kurmayı konu edinen gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Oyunun 

III. serisine The Ottoman Empire Mod adı ile Osmanlı Devleti de dâhil 

edilmiştir. Oyuncu Osmanlı Devleti’nin askeri, mimari ve dini 

özelliklerini kullanarak oyun içinde kendini geliştirip rakiplerine 

üstünlük sağlamaya çalışmaktadır. Oyun içinde Osmanlı Devleti’nin 

piyade gücü olan yeniçerilerin oldukça sağlam bir düzene sahip 

oldukları ve yine oyun içindeki en güçlü topçu birliğinin de Osmanlı 

Devleti’ne ait olduğu söylenebilir. Bu anlamda tarihsel gerçekliğe 

uygun olarak için Great Bombard adı ile şahi toplarının öne çıktığı 

görülmektedir. Oyun sayesinde oyuncu bilhassa yeniçeriler, cebeciler 

ve tımarlı sipahiler gibi Osmanlı Devleti’nin öne çıkan askeri gücünü 

tanıma fırsatı bulmaktadır. Örneğin, oyuncu tımarlı sipahi sayısını 



 
 75 

artırmak için çiftlik bina sayısını artırmak, Nizam-ı Cedit ordusunu 

kurabilmek için ise yeni düzen teknolojisini geliştirmek zorundadır. 

Bu yönü ile oyunun Osmanlı Devleti’ndeki askeri yapıyı kavramanın 

yanı sıra, Osmanlı ordusundaki değişim ve sürekliliğin algılamasına 

da katkıda bulunduğu söylenebilir. 

3.1.6. Crusader Kings 

 

Görsel 11.Crusader Kings II: Sword of İslam 
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Paradox firması tarafından piyasaya sürülmüş bir strateji oyunudur. 

Ortaçağı konu alan oyun temel olarak 1066 tarihinde başlayıp 400 yıl 

boyunca devam eden bir süreçte geçmekte olup daha çok bu süreçteki 

Avrupa tarihini konu almaktadır. Bu nedenle oyunda krallar ile 

papalık çatışması, din savaşları, Haçlı Seferleri gibi tarihi gelişmeler 

geniş yer tutmaktadır. Diğer strateji oyunlarından farklı olarak oyunda 

bir haneyi yönetme özelliği bulunmaktadır.  Oyuncu savaş, entrika, 

suikast ya da evlilik yolu ile hanesinin etkisini genişletebilir. Böylece 

büyük bir soy oluşturup Avrupa tarihinde etkili olabilir. Eğer isterse 

papanın gücüne boyun eğip kutsal bir tahtın sahibi olup yeni Haçlı 

Seferleri düzenlemek suretiyle itibarını artırabilir. Oyunda gerçek 

haritalar olduğu gibi rolüne girmek için gerçek tarihsel karakterler de 

bulunmaktadır  

Crusader Kings II’de Avrupa tarihinden farklı olarak ortaçağ İslam 

dünyasını konu alan Sword of İslam eklenti paketi piyasaya 

sürülmüştür. Bu pakette oyuncunun, dönemin Müslüman liderlerinin 

rolüne girerek Haçlı Seferleri’ne ve Moğol istilasına karşı koymak 

gibi misyonları gerçekleştirmesi beklenmektedir. Oyun dönemin İslam 

dünyası gelişmelerinin yanı sıra, Şii - Sünni çatışması gibi ayrıntıları 

da içinde barındırmaktadır.  
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3.1.7. Victoria II 

 

Görsel 12.Victoria II (www.paradoxplaza.com) 

 

 

http://www.paradoxplaza.com/
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Victoria II, Paradox şirketi tarafından yayımlanmış gerçek zamanlı bir 

strateji oyunudur. Oyun tarih aralığı 1836 ila 1936 yılları ile 

sınırlandırılmış olup, oyuncunun bu zaman diliminde bir ülkenin 

yönetimini üstlenerek ülkeyi politik, ekonomik, diplomatik, teknolojik 

ve askeri olarak yönetmesi amaçlanmaktadır. Her ne kadar savaş, 

oyunun önemli bir mekaniği olsa da sanayileşme, nüfus, ticaret ya da 

sosyal ve politik değişimler gibi diğer unsurların da önemsendiği 

söylenebilir. Örneğin, oyuncu teknolojiyi kullanarak gelişme 

sağlayabilir, birçok sektörde yeni fabrikalar açabilir, üretim ve ticaret 

yapabilir, kölelik hakları, sağlık sektörü ya da seçim sistemi gibi 

alanlarda reformlar yapıp ülke yönetimini şekillendirebilir. Oyunda 

ABD, İspanya,  İngiltere, Rusya ve Osmanlı gibi dönemin öne çıkan 

bütün devletleri bulunmaktadır. Bu devletler ekonomi, sanayi, ordu ya 

da prestij gibi farklı alanlarda derecelendirilerek bir sınıflamaya tabi 

tutulmuştur. Tarihsel gerçekliğe uygun olarak Osmanlı Devleti’nin 

diğer Avrupa devletlerine göre birçok alanda daha geri konumda 

olduğu söylenebilir. Mesela Osmanlı Devleti sıfır sanayi puanı ile 

oyuna başlamaktadır. Bu durum bir dezavantaj olarak görülse de 

oyuncuların Osmanlı Devleti’nin elverişli jeopolitik konumunu 

kullanarak başarı sağlaması mümkündür. Oyunda geniş ve gerçekçi 

bir dünya haritası üzerinde oynanmakta olup oyuncu isterse haritayı 

diplomasi ya da din gibi farklı değişkenlere göre değiştirebilmektedir 

(https://www.merlininkazani.com/victoria-2-inceleme-

36560?sayfa=2.).  

 

https://www.merlininkazani.com/victoria-2-inceleme-36560?sayfa=2
https://www.merlininkazani.com/victoria-2-inceleme-36560?sayfa=2
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3.1.8. Mount and Blade 

 
Görsel 13. Mount and Blade: Warband serisi Osmanlı Modu 

Mount and Blade, TaleWorld isimli Türk oyun şirketi tarafından 

geliştirilen savaş temalı bir rol oynama oyunudur. Ortaçağı konu alan 

oyun bu dönemdeki Anadolu topraklarına kayıtsız kalmamış Warband 

serisinde Osmanlı modunu yayınlamıştır. 1460 yılını başlangıç olarak 

alan bu modda Osmanlı Devleti’nin hükmettiği topraklar oyun haritası 

olarak yapılandırılmıştır (https://www.webtekno.com/mount-and-

blade-warband-modlari-h80577.html/). Oyunda yeniçeriler, tımarlı 

sipahiler, akıncılar, azaplar gibi Osmanlı Devleti’nin askeri birliklerini 

görsel ögeler ile birlikte ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Oyuncu oyun 

içinde yeniçeri ağası ile görüşüp yeniçeri ocağına ya da acemi oğlanlar 

ocağına katılabilmekte ve ya akıncı beyi Malkoçoğlu ile görüşüp 

akıncı olabilmektedir. Yine oyun oba, kunduracı, at ve silah tüccarı 

gibi tarihi ayrıntıları da içermektedir. 

 

file:///C:/Users/OkanPC/Desktop/makaleler/(https:/www.webtekno.com/mount-and-blade-warband-modlari-h80577.html/
file:///C:/Users/OkanPC/Desktop/makaleler/(https:/www.webtekno.com/mount-and-blade-warband-modlari-h80577.html/
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3.1.9. Cossacks: European Wars 

 

Görsel 14. Cossacks: European Wars (www.eurogamer.com) 

Cossacks: European Wars Ukraynalı GSC Game World şirketi 

tarafından 2001 yılında piyasaya sürülmüş,  gerçek zamanlı bir strateji 

oyunudur. Oyun 17 ve 18. Yüzyıllarda Avrupa’da yaşanmış olan 

gerçek tarihsel olaylara dayandırılmış olup, kaynak toplama, kıtlıkla 

mücadele, orduyu genişletme ve mimari yapılanma gibi misyonları 

içinde barındırmaktadır.  Ayrıca oyuncuların oyun içindeki 

stratejilerini geliştirmelerini sağlamak için kapsamlı bir ansiklopedi de 

oyuna dâhil edilmiştir. Bu yönü ile oyunun dönemin tarihinin 

öğrenilmesine katkıda bulunduğu söylenebilir. Oyunda Turkey adı ile 
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Osmanlı Devleti de yer almakta olup, Osmanlı Devleti’nin bilhassa 

yeniçeri birlikleri ile öne çıktığı görülmektedir.  

 

3.1.10. BattleFeild 1 

 

Görsel 15. BattleFeild 1 Gelibolu 

(https://www.flankesports.com/espor-haberleri/18-mart-canakkale-

zaferinin-ilham-oldugu-oyunlar) 

 

Battlefield 1, Electronic Arts tarafından 2016 yılında piyasaya 

sürülmüş 1.Dünya Savaşı’nı konu alan bir birinci şahıs nişancı 

oyunudur. Oyun tarihsel gerçekliğe uygun olarak 1. Dünya Savaşı’nın 

geçtiği coğrafyalarda 1.Dünya Savaş’ı sırasında yaşanmış gerçek 

olaylarla ilişkili olarak ilerlemektedir. Oyunda, silah, kıyafet ve 

mimari yapılar gibi ayrıntıların dönemin şartlarına uygun olmasına 

özen gösterilmiştir. Bu yönü ile oyunun 1.Dünya Savaşı’nda yaşanan 

olayalra tanık olunmasına diğer bir ifade ile tarihin deneyimlemesine 

https://www.flankesports.com/espor-haberleri/18-mart-canakkale-zaferinin-ilham-oldugu-oyunlar
https://www.flankesports.com/espor-haberleri/18-mart-canakkale-zaferinin-ilham-oldugu-oyunlar
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imkân tanıdığı söylenebilir. 1.Dünya Savaşı’nın taraflarından biri 

Osmanlı Devletidir. Bu nedenle oyunun bazı bölümleri Osmanlı 

topraklarında geçmektedir. Örneğin oyunda, Lawrance Araplar ile 

birlikte Osmanlı Devleti’ne karşı mücadele etmektedir. Yine 

BattleFeild 1 serisinde Çanakkale Savaşı’na da yer verilmekte, 

oyuncu Anzak askeri rolünde Çanakkale Bğazı’na çıkarma yapıp, 

Osmanlı askerleri ile savaşmaktadır. Türk oyuncular için her ne kadar 

bu ironik bir durum olsa da bölüm sonunda savaşı Osmanlı ordularının 

kazandığı ve sonrasında bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurulduğu ifade edilerek tarihsel gerçekliğe https://oyungezer.com.tr/ 

haber/battlefield-1-in-canakkale-savasi-bolumu-huzurlarinizda/detay/). 

Buna karşın oyunda Türk köylerinin bombalanması ya da Türk 

askerlerinin öldürülmesi gibi ayrıntılar Türk kamuoyunda oyuna karşı 

haklı bir tepki oluşturmuştur. (https://www.ahaber.com.tr/yasam/2016 

/10/23/battlefield-oyununda-skandal-canakkale-kurgusu). 
 

3.1.11. Nusrat: Asrın Harbi Çanakkale 

 

Görsel 16. Nusrat: Asrın Harbi Çanakkale (http://nusrat.gsb.gov.tr/). 

http://nusrat.gsb.gov.tr/
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 Nusrat, Çanakkale Zaferi’nin 100.  yılı nedeni ile Gençlik ve Spor 

Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi tarafından geliştirilmiş, Çanakkale 

Deniz ve Kara Savaşları’nı konu alan bir mobil oyundur.    Gençlik ve 

Spor Bakanlığı oyunun amacını “günümüz teknolojilerinden gençlerin 

en çok tercih ettiği platform ve mecra olan mobil oyun aracılığıyla 

tarihimizi gençlere yaşayarak öğretmek ve etkili bir şekilde Çanakkale 

mücadelesinin ruhunu yaşatmak”  olarak açıklamıştır (Aydoğan, 2017, 

s.18). Oyun Çanakkale Dniz Svaşları dışında Tekke Koyu Çıkarması, 

Kirte Koyu Muharebesi,  Arıburnu Çıkarması ve Conkbayırı gibi kara 

savaşlarını konu alan bölümlerden oluşmaktadır (http://nusrat. 

gsb.gov.tr/). Ayrıca oyun ile ilişkili  http://nusrat.gsb.gov.tr/  web 

adresinde oyunu destekleyici tarihsel bilgiler verilmektedir.  

Bu oyunlar dışında ölümsüz bir yeniçerinin zamanda yolculuk yaparak 

tarihi değiştirmeye çalışmasını konu alan aksiyon türündeki Ottoman 

Empire: Spectacular Millennium, Osmanlı Devleti’nin yükselişini 

konu alan Ottomans: The Rise of Turkish Empire 1. ve 2. Dünya 

Savaşları’nı konu edinen Call of Duty ve Medal of Honor serileri gibi 

birçok oyun tarih öğretiminde kullanılabilecek oyunlara örnek olarak 

gösterilebilir.  

 

3.2. Tarih Temalı Eğitsel Bilgisayar Oyunları 

Doğrudan tarih öğretimi için tasarlanmış, tarih dersi öğretim 

programları ile uyumlu olan oyunlardır. Her ülkenin tarih öğretim 

programının birbirinden farklı olması nedeniyle bu tür oyunlar 

genellikle millî bir karakter göstermektedir. 

http://nusrat.gsb.gov.tr/
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3.2.1. Making History 

 

Görsel 11. Making History: The Calm and The Storm, 

(https://steamcommunity.com/games/371190?l=turkish ) 

 

Muzzy Lane Software tarafından tarih öğretiminde kullanılmak üzere 

tasarlanmış 2.Dünya Savaş’ını konu alan bir simülasyon oyunudur. 

Oyun altı senaryoya ayrılmaktadır: 

• 1936-1939,  “Barışın Sınırları” 

• 1938-1939, "Münih: Temyiz Politikası," 

• 1939-1940, "Diplomasinin Sonu"  

• 1940-1942, "Küresel Savaşa Adımlar" 

• 1942-1944, "Savaşta Dünya" 

•  1944-1945, "Savaşın Sonucu" 

 Her senaryoda, temel sorular ve temalar eşliğinde dünyayı savaşa 

sürükleyen faktörler analiz edilmekte ve oyunun bir parçası olan 

öğrencilerden ekonomik, politik, sosyal ve kültürel sorunları çeşitli 

liderlerin yaptığı hataları yapmaktan kaçınarak çözmeleri 

https://steamcommunity.com/games/371190?l=turkish
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beklenmektedir. Oyunun bir öğretim materyali olarak en güçlü yanı 

ise öğretmenlere oyunu programlama ve “tarihsel gerçeklikleri" 

ayarlama olanağı tanımasıdır. Örneğin, öğretmenler oyunu Japonya'da 

sınırları içinde petrol kaynakları olacak şekilde kurgulayıp 

öğrencilerin doğal kaynakların jeo-politikayı nasıl bir etkilediğini 

anlamalarını sağlayabilmektedir. (McMichael, 2007, s.216). 

McMichael (2007) Making History: The Calm and the Storm’u 

üniversite ve lise öğretmenlerinin derslerinde kullanabilecekleri 

mükemmel bir öğretim kaynağı olarak tanımlamıştır. 

3.2.2. Cumhuriyet 

 

Görsel 12. Cumhuriyet oyunu 
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Eurosoft isimli yazılım firması tarafından tasarlanıp piyasaya 

sürülmüş, Cumhuriyetin kuruluşunu konu alan eğitsel bir bilgisayar 

oyundur. Animasyon ve görseller ile desteklenmiş olan oyun farklı 

zorluk düzeylerinde çoktan seçmeli soruların cevaplanması mekaniği 

üzerine inşa edilmiştir.  

 

3.2.3. Atayolu 

 

Görsel 13. Atayolu oyunu 

Aydoğan (2020)  tarafından tasarlanmış Atayolu Mustafa Kemal’in 

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi’nde izlediği yolu, karşılaştığı 

zorlukları ve başardığı görevleri konu alan bir eğitsel bilgisayar 

oyunudur. Oyun Bandırma Gemisi’nin İstanbul’dan hareketi ile 

başlayıp Mustafa Kemal’in Milli Mücadele Hazırlık Dönemi’nde 

izlediği yolu takip ederek Ankara’da TBMM’nin açılması ile sona 

ermektedir. Oyunda bu süreç yol izi haritaları, görseller ve 

animasyonlar ile desteklenmiştir.  En fazla puanı alma amacı üzerine 
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inşa edilen oyun ortak bir veri tabanı üzerinden oynanmakta olup 

öğrencilerin aldığı puanlar veri tabanı aracılığı ile kaydedilip 

sıralanmaktadır. Oyunda rakiplere karşı üstünlük sağlayabilmek için 

Mustafa Kemal’in Milli Mücadele Hazırlık Dönemi’nde karşılaştığı 

zorluklar ile eşleştirilmiştir. Oyun, çoktan seçmeli soruları doğru 

cevaplamak kadar, stratejik hareket etmenin de önemli olduğu şekilde 

tasarlanmıştır. 

 

3.2.4. Kurtuluş 

 

Görsel 14. Kurtuluş Oyunu 

Kurtuluş Aydoğan (2020)’nın tasarladığı Mustafa Kemal’in Milli 

Mücadele Hazırlık Dönemi’nde izlediği yolu konu alan bir diğer 

eğitsel bilgisayar oyunudur. Atayolu’ndan farklı olarak bu oyunda iki 

kişi aynı anda ve aynı ekran aracılığı ile birbiri ile rekabet etmektedir. 

Oyun çoktan seçmeli soruları doğru cevaplayıp, harita üzerinde Milli 
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Mücadele Hazırlık Dönemi duraklarına rakipten önce kendi 

bayraklarının dikilmesi üzerine kurgulanmıştır. Oyunda öğrenciler 

öncelikle bir avatar seçmekte ve kendi isimlerini yazarak oyuna giriş 

yapmaktadır.  Taraflardan biri mavi, diğeri ise kırmızı bayrak ile 

temsil edilmektedir. Oyun ekranında (Görsel 13) Mustafa Kemal’in 

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi’nde izlediği yolu ve durakları 

gösteren bir harita bulunmaktadır. İstanbul’dan Bandırma Gemisi’nin 

hareket etmesi ile başlayan oyun, Ankara’da TBMM’nin açılması ile 

sona ermektedir.  Oyunda yer alan meydan okuma mekaniğinin 

oyuncular arasındaki rekabeti farklı bir boyuta taşıyarak yarışma 

ruhunu artırdığı ve böylece tarihsel bilgi ve becerilerin kazanılmasını 

motive ettiği söylenebilir.  

 

3.2.5. Riziko Tarih 

 

Görsel 15. Riziko Tarih Oyunu 
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Riziko Tarih, Milli Mücadele Hazırlık Dönemi’ne ilişkin gelişmeleri 

konu alan iki kişinin aynı ekran karşısında karşılıklı olarak oynadığı 

bir eğitsel bilgisayar oyunudur. Oyun ekranın üst sağ kısmında toplam 

21 adet soru havuzu ile ilişkilendirilmiş yer, tarih ve resim düğmesi 

bulunmaktadır (Görsel 15). Oynama sırasına sahip olan oyuncu bu 

düğmelerden birini işaretleyip tercih yaptığında, seçtiği butona özgü 

bir yer ismi, tarih ya da resim ile karşılaşmaktadır. Bu, oyuncunun 

bunlarla ilişkili bir soru ile karşılaşacağının habercisidir. Oyuncu 

gelen tarih, görsel ya da yer ismi ile ilgili bilgilerinin durumuna göre 

50, 100, 200, 250 yada, 500 puan riske eder. “Soru gelsin” düğmesine 

tıklandığında soru havuzundan random (tesadüf) yöntemiyle konu ile 

ilişkili bir soru gelir. Soru doğru cevaplanırsa riske edilen puan değeri 

kadar puan, oyun başında her oyuncuya verilen 1000 puana eklenir. 

Soru yanlış cevaplandığında ise riske edilen puan değeri 1000 

puandan düşer. Oyunculardan birinin puanı sıfırlandığında ya da yer, 

tarih ve resim düğmelerinin hepsi kullanıldığında oyun sona erer. 

Oyun, sonunda en çok puanı alarak oyunu kazananı gösteren sonuç 

ekranı ile tamamlanır. 
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3.2.6. Bingo 

 

Görsel 16. Bingo Oyunu 

Bingo Mili Mücadele Hazırlık Dönemi gelişmelerinin kronolojik 

olarak sıralanmasını konu alan bir eğitsel bilgisayar oyunudur. Oyun 

fare yardımı ile oynanmaktadır. En fazla puanı alma amacı üzerine 

inşa edilen oyun ortak bir veri tabanı üzerinden oynanmakta olup 

öğrencilerin aldığı puanlar veri tabanı aracılığı ile kaydedilip 

sıralanmaktadır.  Görsel 16’da görüldüğü üzere oyun ekranında Milli 

Mücadele Hazırlık Dönemi gelişmelerini içeren sekiz adet çark 

bulunmaktadır. Öğrencinin çevir düğmesine tıklaması ile bu çarklar 

dönmekte, bir diğer ifade ile Milli Mücadele Hazırlık Dönemi’ne 

ilişkin gelişmeler aşağıya doğru akmakta, üzerinde tıklandığında ise 

çark durmaktadır. Öğrenci çarkları kronolojik sıralamaya uygun 

olarak durdurup Bingo düğmesine bastığında doğru sıralamalar yeşil, 

yanlış sıralamalar ise mavi renkli düğmeler ile öğrencilere 

gösterilmektedir. Yanlış sıralama durumunda öğrenci çevir düğmesine 

tıklayarak yeninden sıralama yapabilmektedir. 
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SONUÇ 

20. yüzyılın sonlarından itibaren tarih öğretiminde yenilikçi bir 

anlayış getirilmesine rağmen okullarda öğrencilerin tarih derslerine 

karşı olumsuz tutumlarının tam olarak değiştirilemediği söylenebilir. 

Araştırmacılar tarih temalı roman, dizi, film ya da oyun gibi popüler 

kültür araçlarının gördüğü ilginin tarih öğretiminde nasıl 

kullanılabileceğini sorgulayıp bu yönde araştırmalar yapmaktadır. Son 

yıllarda bilgisayar oyunlarının diğer araçlara göre daha çok öne 

çıkması bilgisayar oyunları ile tarih öğretimi ile ilgili çalışmaların 

sayısının artmasına neden olmuştur. Yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, bu alandaki ilk çalışmaların tarih temalı ticari 

bilgisayar oyunları üzerinden yürütüldüğü görülmektedir. Nitekim bu 

şirketler, tarih ile etkileşim kurulmasını sağladıklarını ve böylece tarih 

öğretimine katkıda bulunduklarını iddia etmişlerdir. Sid Meier şirketi 

bu iddiayı bir boyut öteye taşıyarak tarih öğretiminde kullanılmak 

üzere Civilization Edu oyununu piyasaya sürmüştür. Bu oyun bazı 

ülkelerde tarih derslerinde kullanılmaktadır.  

 

Tarih temalı ticari bilgisayar oyunları yapılan araştırmalarda, bu 

oyunların, öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerinin gelişmesine 

imkân tanıdığı sonucuna ulaşılmıştır.  Öte taraftan bu oyunlar, yanlış, 

eksik ve anakronik öğrenmelere neden oldukları ve batı bakış açısını 

empoze ettikleri gerekçesi ile eleştirilmiştir. Yine bu oyunların 

içerdikleri tarihsel bilgilerin tarih öğretim programı kazanımlarıyla ile 

örtüşmediği ve zaman aldıkları için okul ortamında uygulanmaya pek 

uygun olmadıkları belirtilmiştir. Bu eleştirilerin bir sonucu olarak 
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doğrudan tarih öğretimine yönelik, tarih öğretim programları ile 

uyumlu ve okul ortamında uygulamaya uygun eğitsel bilgisayar 

oyunları tasarlanmaya ve bu oyunların tarih öğretimindeki etkisini 

ortaya koyan araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu araştırmalar 

incelendiğinde ise,  bu oyunların ağırlıklı olarak millî bir karakterde 

tasarlandığı görülmektedir. Bu oyunların, yaygın ve sürdürülebilir bir 

biçimde kullanıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmamış olup 

öğretmenlerin oyun kullanımına ilişkin olumsuz önyargılarının ve 

daha düşük bütçelerle tasarlanmış olmalarının bunda etkili olduğu 

değerlendirilmektedir. 

 

Tarih öğretiminde bilgisayar oyunları kullanımına yönelik araştırmalar 

incelendiğinde, bilgisayar oyunlarının tarih derslerine 

entegrasyonunun zor olduğu ve detaylı bir hazırlık sürecinin gerekli 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tarih öğretiminde bilgisayar oyunları kullanımına yönelik araştırmalar 

incelendiğinde ülkemizde gerek tarih öğretimi ile bilgisayar oyunları 

arasındaki ilişkiyi açıklayan çalışmalar gerekse tarih öğretiminde 

kullanılmak üzere bilgisayar oyun örneklerinin oldukça sınırlı sayıda 

olduğu söylenebilir.  Örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığının 

ülkemizde tarih bilincine katkıda bulunmak amacı ile piyasaya 

sürdüğü Nusrat oyunu milyonlarca kişi tarafından oynanmış ancak bu 

oyunun etkileri üzerine herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Bu yönü 

ile yeni oyun örneklerine ve yeni araştırmalara ihtiyaç olduğu 

söylenebilir.  
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