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SORUŞTURMA
Dijital dönüşüm
hayatınızı ne kadar veya
nasıl etkiledi?

Dr. Senai DEMİRCİ
Yazar, Radyo-TV Programları Yapımcı ve Sunucusu
Dijital dönüşüm bilgi kaynaklarına ulaşmamı olağanüstü biçimde
hızlandırdı ve çeşitlendirdi. En az yirmi yıldır, gözlerim kitap sayfalarından çok bilgisayar ekranına dokunuyor. Ne var ki kitap okuma
zevkimin, kitap başında vakit geçirme kararlılığımın darbe gördüğü
kanaatindeyim. Hızlandık fakat derinleşmeyi unuttuk gibi geliyor
bana. Çok obur olduk ama lezzet derinliğini yitirdik sanki...

Işık ÖĞÜTÇÜ
Yazar (Orhan Kemal’in oğlu)
21. yüzyılda teknolojinin yenilikleri ve sürekli değişimi insanlığı etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Edebiyat dünyasında olduğum
için bunu yayımlanan kitapların kapak tasarımları ve içeriklerinde
görebiliyorum. Ayrıca yazarların pek çok bilgiye daha kolay ulaşmasında dijital ortamın sağladığı kolaylıklar var. Bu durum yazarların
verimini arttırmakta. En azından zaman kazanımını sağlayan dijital
değişiklikler, yazarın hayal gücünü de etkileyen önemli bir unsur
olarak duruyor. Bundan sonra da her dijital yenilik ve dönüşüm tüm
insanlığı etkilediği gibi edebiyat dünyasında da yeni yaratıcılıkları
gündeme getirecektir.
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Soruşturma

Bayram KARAÇOR
Yazar

Mehmed PAKSU
Araştırmacı-Yazar
Gelişmiş ülkelere göre epeyce bir geç kalmış olsak da ucundan kıyısından biz de girdik bu yeni açılıma. Kitaplar, kütüphaneler, raflardan
cebimize inmeli ki gerilerde kalmayalım. Bir yazar olarak kitaplarımın
tamamının dijitallerinin yapılmış ve istifadeye sunulmuş olmasının
sevincini yaşamak beni bahtiyar ediyor. İngiltere’de bütün kütüphanelere bir tık ile ulaşılırken bizim kütüphanelerimizin hâlen yerinde
saymasının da hüznünü yaşıyorum.

Rukiye KARAKÖSE
Psikoterapist, Eğitimci-Yazar
Dijital dönüşüm sayesinde son 20 yılda hayatımız çok ciddi bir ivmeyle değişti. İnsanlık tarihinin herhangi bir 2000 yıllık kesitindeki
gelişim hızından belki de daha hızlı ve yoğun oldu bu durum. Bir
teknolojik dönüşüm olduğunda buna ait kültür de ona paralel olarak
toplumu etkiler. Ve o toplumda yaşayan herkes direkt ya da dolaylı
olarak bundan etkilenir. Şahsen bu dönüşümün artık geri döndürülemez bir noktada olduğunu görerek buna direnmemek gerektiğini düşünüyorum. Bilhassa yetişkinler, gençlerin ve çocukların dilini yakalayabilmek için bu dönüşüme direnmeden entegre olmaya çalışmalı.
İşimle ilgili olarak ve sosyal hayatımda dijital mecraları sıkça kullanıyorum. Bu meselede kişinin zaman yönetimini başarabilmesini ve bu
mecraları etkin kullanabilmesini önemsiyorum. Hayatımıza adapte
ederek ve dirençlerimizi kırarak verimliliği artırmak için kullanmakta
sakınca görmüyorum. Sosyal ilişkileri zayıflattığına katılmıyorum, niteliğini ve paylaşımların şeklini değiştiriyor. Elbette kendi kültürünü
de getiriyor. Yozlaşmadan, değerlerimizi kaybetmeden verimliliğimizi artırmak ve sosyal ilişkileri desteklemek için hassasiyetle kullanmak en makul yol gibi görünüyor.

Her yenilikte, her hareketlilikte ve her değişimde dönüşmek zorunda
olduğunu hissetmek doğru bir tavır mıdır? Değişimlerde dönüşüm çok
kolay olmaz. Onun için herkes şikâyet eder, hiç kimse memnun değildir ama kimse de özveride bulunarak önceyi ve sonrayı tartışmak istemez. Direterek, inat ederek ve baskı kurarak çözüm üretilemeyeceğini
biliyoruz. Farklı olanın yolunu açarak ve ikna ederek değişime zemin
hazırlamak daha doğru bir yöntemdir. Değişimin anlamını, verdikleriyle aldıklarının muhasebesini yapabilmek için bu zemin gereklidir. Batı
toplumu, asırlardır hedefe götüren araçların doğru olup olmadıklarını
sorgulamak istememiştir. Machiavelli’den beri yöntemin ve araçların
kirli olmasına aldırış etmemiştir. Oysa biz araçların ve yöntemin doğru
olmasını, doğru hedeflere yönelmesini savunuruz. Araç ve yöntem kirli
olunca amacın doğru olması savunulamaz. Dijital dönüşüm sorumsuz
ellerde zaman öldürmeye ve değerlerimizi yıpratmaya neden oluyor.
Bu anlamda ben araçların beni yönetmesine şimdilik direniyorum.
Buna teğet geçiyor da diyebiliriz. Ama çevremdeki birçok kişi zaman
öldürmekten ve hayırlı işlere aracılık etmemesinden dolayı serzenişte
bulunuyor. Zamanı daha değerli kılabilmek, söz ve davranışlarımıza bir
anlam yükleyebilmek ve topluma güzel ve doğru işler sunabilmek adına araçların iyi kullanılması için çaba sarf etmeliyiz.

Prof. Dr. Mutlu BİNARK
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
İnternet kullanımıyla 1992’lerde tanıştığımdan bu yana, ağın kullanımı ve
ağın içinde, ağın etrafında akan yaşamımızın artık günlük rutinimizin bir
parçası hâline geldiğini gözlemledim. 1990’ların ortasında öğrenciliğim
ve 2000’li yılların başında doktora sonrası araştırmalarım nedeniyle farklı
ülkelerde yaşarken ağ; özellikle uzağı yakın kılma, farklı insanlarla iletişim
kurma, etkileşim maliyetini de üstlenerek kimlik egzersizi yapma alanı idi.
Oysa 2000’li yılların ortasından itibaren web 2.0 ortamlarının yaşamımıza
hızla dâhil olması ile ağın deneyimleme biçimi değişti. Sanal uzam-gerçek yaşam ayrımının ortadan kalktığını, gündelik yaşamımızda ağın melez
mekân olduğunu ve melez mekândan sürekli gerçek yaşama geçişlerin,
gerçek dediğimiz fiziksel mekândan da bu melez mekâna geçişlerin olduğunu düşünüyorum. Ara yüzeyin veyahut akıllı telefonların ekranları bizim
için dijital sokaklar, caddeler, köşe başları… Tüm bu deneyim geçişleri/
aktarımları artık kanıksanmış bir doğallık ve hız içermekte. Böylesine geçişler bireylerle, toplumla, siyasetle ilişkilenmelerimizi hatta “gerçeğin”
algılanması ile ilgili deneyimlerimizi değiştirmekte. Özellikle sosyal medya
ortamlarının ve arama motorlarının algoritmalarının yarattığı ve kurguladığı
filtre baloncuklarını, yankı odalarını ve “post-truth” olgusunu günümüzde
üzerinde odaklanmamız gereken temel sorunlar olarak görmekteyim.
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Soruşturma

Prof. Dr. Kemal SAYAR
Psikiyatrist & Psikoterapist
Elbette bu dijital dönüşüm hepimizi etkiliyor. Ben daha çok sosyal
medya kullanımlarımıza dair birkaç öneride bulunmak istiyorum.
Kişinin sosyal medyada harcadığı zamanı takip etmesi ve kendi kendine zaman limiti koyması iyi bir başlangıç olabilir. Bu yapılmazsa
sosyal medyada ne kadar vakit harcandığı fark edilemez. Kişi ancak saat tutarsa gün içinde harcadığı toplam vaktin çokluğunu fark
edebilir. 5’er dakika gibi kısa zamanda girildiği düşünülen sosyal
medya hesaplarına eğer günde 20 kere giriliyorsa, bu toplam bir
buçuk saatten fazla eder. Eğer kişi, kendine giderek azalan zaman
hedefleri koyarsa, harcadığı vakti azaltma konusunda başarılı olabilir.
İkincisi ise sosyal medya uygulamalarını telefondan silmek olabilir.
Cep telefonumuz yanımızda olduğu için elimiz sürekli sosyal medya
uygulamalarına gidebiliyor ve bunun sonucunda dışarı çıktığımızda
bile dış dünyadan kopuk olabiliyoruz. Eğer bu uygulamalar telefondan silinirse, kişi en azından sadece bilgisayardan sosyal medya
sitelerine girerek sosyal medya kullanımını doğrudan kısıtlamış olur.
Son olarak da arkadaşlarla yüz yüze görüşmek, hatta onları telefonla
aramak bile sosyal medya hesaplarından mesaj atmaya ve yorum
yapmaya tercih edildiğinde kişinin sosyal medyada aktif olmaya verdiği önem azalacaktır.

Doç. Dr. Zühal ÖZEL SAĞLAMTİMUR
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dijital dönüşüm son on-on beş yılda herkes gibi benim de hayatımın
her alanını etkiledi. Özellikle bilgisayar ve internetin varlığı, dijital
fotoğraf makinelerinin ardından akıllı telefonların ve navigasyon
cihazlarının gelişimi, dijital teknoloji olmadan nasıl yaşadığımızı
sorgulatır hâle getirdi. İletişim kurma, sanatsal eserler üretme, bilgiye ulaşma, paylaşma teknikleri ve yöntemlerinin hızlanması, dijital
teknolojiyi hayatımın vazgeçilmezi hâline getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümü
Dijital dönüşüm hayatınızı ne kadar veya nasıl etkiledi?
Dijital dönüşüm özellikle zamanı etkili ve etkin kullanmama olanak
sağladı. İnsan emeğiyle uzun bir zaman diliminde yapılacak birtakım
çalışmaları, bilgisayarlar aracılığıyla çok kısa sürede yapabiliyorum.
Kazanılan süre, ortaya konulan malzemenin daha ayrıntılı bir biçimde işlenmesini sağlıyor. Bilgi artık dijital ortamlarda sınırsız bir biçimde depolanmakta. Ben de rahatlıkla bilgiye ulaşmakta, dünyanın
her yerinde yapılan çalışmaları güncel olarak takip edebilmekteyim.
Gelişen dijital uygulamalar, pek çok alanda olduğu gibi dil çalışmalarında da yeni alanların ve konuların ortaya çıkmasını sağladı. Örneğin; önceden bir metnin sözlüğü fişleme-sıralama ve düzenleme
aşamalarından geçerek hazırlanırdı. Zekâ gerektirmeyen ve aylarca
süren bu iş, zaman ve emek kaybına sebep olurken kaçınılmaz hataları da beraberinde getiriyordu. Günümüzde bu iş çeşitli dijital uygulamalarla birkaç saat içinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılabilmekte.
Bu satırları yazarken bile yanlış yazılan bir sözcüğü bilgisayar, altını
çizerek uyarı vermekte. Kısaca günümüzde dijital uygulamalar her
alanda hayatımızın içinde ve hayatımızı kolaylaştırmakta.
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Atanur MEMİŞ
İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Dili Birimi
Sık sık geziye çıkmayı, gittiğim yerlerde kültür ve doğayla baş başa kalmayı severim. Akıllı telefon ve onun üzerinden sürdürülen yazışma ve
paylaşımlarla bulunduğum yerden koparıldığım hissini yaşadığım çok
oldu. Diğer yandan, bu ağ üzerinden görevlerimi yapabilmek beni bir
mekâna bağlı kalma hissinden kurtarıyor. Hem sürekli hazır bulunmaya
zorlanmak hem de hareket hâlindeyken kimi görevleri yerine getirebilmek bir aletle kurulabilecek ilişkinin ne kadar paradoksal olabileceğinin bir göstergesi. Bu aletler şarjları bitince kapanmıyor; topluyor, biriktiriyor, yığıyor… Yeni bilgiler, yeni gruplar, yıllarca görmediklerimle
kurduğum yakın-uzak ilişkiler, görüntüler…

Soruşturma

Yrd. Doç. Dr. Yavuz SAMUR
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dijital dönüşüm artık yokuş aşağı yuvarlanan bir kartopu gibi hızla
giderek büyüyen bir süreç hâline geldi ve burada önemli olan dönüşüme ne kadar çabuk ve verimli ayak uydurabildiğimiz. Çünkü dijital
dönüşüm birçok yeni konu ve kavramı da beraberinde getirdi. Bunların
arasında bizim en çok ilgilendiğimiz ise elbette eğitimde bu dönüşüme ayak uydurmak. Örneğin; dijital dönüşümle birlikte öğrencilerin
verilerinin güvenliğinden tutun, onların bu ortamlarda sorumlu ve etik
davranabilmelerini sağlamak da bizim işimizin bir parçası hâline geldi. Bunların yanında dijital dönüşümle birlikte öğrencilerin yararına
olan her türlü kaynağı da onlara uygun ve etkili bir şekilde sunmak
yine bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Dolayısıyla bunların takibini yapmak ve gelecek nesil öğrencilere göre gelecek neslin öğretmenlerini yetiştirmek de bizim en önemli sorumluluklarımız arasında.
Bu anlamda statik, güncel olmayan, müfredatlardan sıyrılıp geleceği
önceden görerek ona göre şekillendirilmiş, adapte edilmiş, uyarlanabilen ve kolaylıkla değişime ayak uydurabilen müfredatlara doğru bir
yönelim, dijital dönüşümün gereklilikleri arasında yer alıyor.

Doğuhan Murat YÜCEL
İstanbul Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Dijital dönüşüm özenti ve yozlaşma şeklinde gerçekleştiğinden modern insanın büyüsü hâline geldi. İnsan önünde bulunduğu ekranın
nereden geldiğini, görüntünün nasıl oluştuğunu, nelere mal olduğunu bilmeden kapılıp gidiyor. Nasıl çalıştığını bilmediğimiz teknolojik
aletler birer büyü gibi etrafımızı sarıyor. Büyü söz konusu olunca
kullanım sınır tanımıyor. Hayatımız kökten ve sınırsızca değiştiriliyor. Hatta hayat, doğaya karşı bir küfür hâline gelmeye başlayan
modernitenin altında eziliyor. Hayata yönelik bir hedefi olmayan
teknoloji veya bu amacı taşımayan insanlar hayatı yok ediyor. İşin
kötüsü, ekranın ardındaki hayata bakmayan kafalar için teknoloji bir
göz bağı hâline geliyor. Bilinçsiz dijitalleşme dünyanın her yerinde
insanı büyülüyor ve hayatı göz ardı ediyor. İnsanlık olarak acilen hayatta olduğumuzun farkına varmamız ve hayat için teknoloji şiarıyla
harekete geçmemiz gerekiyor.

Kabil DEMİRKIRAN
Boğaziçi Üniversitesi Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü
Dijital dönüşüm büyük bir devrim. Özellikle sosyal medya araçları ve mobil uygulamalar hem iki kişi arasındaki iletişimin kalitesini
artırıyor hem de grup içi iletişimi hızlandırarak özellikle tüzel kişiliği
olan yapılarda karar alma sürecine etki ediyor. Mesleğim açısından
düşünecek olursam bilimsel bilginin hızlı ve etkin paylaşılabilirliği
benim için önemli. Bu yönden dijital kültürün bana ve meslektaşlarıma olumlu bir yansıması olduğunu düşünüyorum.

Cavit YANTAÇ
Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yrd.
Dijital dönüşüm, çoğumuzun hayatını radikal bir şekilde değiştiriyor.
Pek çok kişi artık yılda birkaç defadan fazla bankaya gitmiyor; seyahat
biletlerini almak veya rezervasyon yapmak için seyahat acentesine
gitmiyor; sevdikleriyle görüntülü olarak istedikleri yerden konuşuyor; eğitimlerini internet üzerinde yer alan kimi ücretli, kimi ücretsiz
eğitim sitelerinden alıyor. Öyle bir değişim ki 24 gelişmiş ülkede
Deloitte araştırma ve danışmanlık şirketi tarafından 2016’da yapılan
bir araştırmaya göre insanların % 48’i sabah kalktıktan sonra 15 dakika içinde telefonlarını açarak mesajlarını kontrol ediyor. Dolayısıyla
kurumlar dijital dönüşüm sayesinde müşterilerine yepyeni yollarla
ulaşabiliyor, yeni ürünler piyasaya sürebiliyor, çalışanlarından daha
etkin yararlanabiliyor ve süreçlerini iyileştirebiliyorlar. Dijital dönüşümü izlemek değil, liderliğini yapmak isteyen Türkiye’nin de bu tarz
konularda daha fazla araştırma geliştirme yapması, bu dönüşümü
tetikleyecek başarılı girişimlerini dünyaya yayması gerekiyor.
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Dijital Çağda Bilgi Otoritesi Olmak
Doğuhan Murat YÜCEL / İstanbul Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Thomas LEITCH, 2016 yılında Hece Yayınları arasından çıkan
“Wikipedia U Dijital Çağda Bilgi Otorite ve Liberal Eğitim”
adlı eserinde dijital çağda bilgi otoritesi olmayı sorguluyor.
Bu nedenle Vikipedi’yi ele alıyor. Dijital çağda bilgi, üniversite kütüphanelerinden ziyade arama motorlarından ediliyor.
Arama sonuçlarının başında yer alan Vikipedi adlı site bilgide
otorite olma konusunda dikkat çekiyor. Demokrasinin temeli
olarak düşünülen liberal eğitim anlayışında böylesi bir otorite
bulunması otoritenin doğasını incelemek isteyen yazar için bir
laboratuvar ortamı sağlıyor.
Yazar, birinin davranışını yönetme yetkisi olan ahlaki otoriteye
değil, bilgi üzerindeki yetki olan epistemik otoriteye odaklanıyor. Bunun için çevrim içi bilgi kaynaklarının en
büyüğü olan Vikipedi’yi ele alıyor. Vikipedi,
kullanıcıların katkılarıyla oluşan çevrim
içi bir ansiklopedidir. Bunu logosunda bulunan “yap-boz dünya”
ile simgeler. İki yüz seksen yedi
dilde yayım yapar ve “bağımsız
ansiklopedi” tanımıyla diğer ansiklopedilerden ayrılır. En ünlü
“Thomas Leitch”
basılı ansiklopedilerde altmış
bin dolayında madde varken
Vikipedi’nin yalnızca İngilizce
sürümünde beş buçuk milyona
yakın madde yer alır. Vikipedi, ansiklopedinin yanı sıra bir portal hâlinde haber, sözlük, kitaplık, çoklu ortam,
eğitim, gezi, kaynak ve alıntı mecraları da
sunar.
Vikipedi Web 2.0 adı verilen ve sadece kullanıcısı
değil, katkı yapanı da olduğumuz ağ anlayışının bir sonucu
olarak gelişmiştir. Vikipedi Web 2.0 etkileşiminin tipik bir örneğidir. Ansiklopedinin geleceği, insanlar kadar makinelerin de
yer aldığı web 3.0 anlayışıyla şekillenmektedir. Anlam bilimsel
ağ olarak da tanımlanan bu anlayışta nesneler insanın yerine
tercih yapabilmekte, görev uygulayabilmektedir. Vikipedi’de
sistemin kendiliğinden maddeleri etiketleme, düzeltme yapma, çeviri yapma, ileti gönderme ve zararlı eylem önleme gibi
işlevleri bu ağ anlayışının ürünüdür.
Vikipedi’nin değişen ağ anlayışının sonucu olmasının dışında
basılı ansiklopedilerin alternatifi olması, iş birliği ile düzenleme sağlayan bir alan olması ve bilgi kültürünün devamlılığını
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sağlaması da bugünkü konumunda etkilidir. Demokrasi ve iş
birliği modeli ile geliştirilse de bir otoritenin kurulduğu yazarın
dikkatinden kaçmamaktadır. Sitedeki bazı kullanıcılar diğerlerine göre daha güçlüdür. Diğer kullanıcılar üzerinde yer alan
bürokratlar, hizmetliler ve kurullar vardır.
Ansiklopedide, bilgiyi sunma konusunda bazı ölçütler mevcuttur. İçerik tarafsız bakış açısıyla sunulmalıdır. Görüşler orantılı, önyargısız sunulmalı ve doğrulanabilir olmalıdır. Bu
da kendi otoritesi nedeniyle çelişki
doğurur. Yazar LEITCH’e göre
tarafsız olmak aslında bir bakış açısıdır. Bazı
maddelerde

karşı görüşlere farklı
muamele edilmektedir.
Vikipedi kendisini adil olarak sunsa da değişikliklerde uzlaşamayan
kullanıcıların mecbur kalmadıkça birbirlerinin değişikliğini kabul etmedikleri görülmektedir. Kullanıcılar başkasının katkısını silip
kendi katkısını yerleştirmek isterler. Başkasının değişikliğini silince “değişiklik savaşı” çıkar. Bu durum balkabağı ya
da Benjamin Franklin gibi uzlaşması kolay maddelerde değil,
ırkçılık ve anarşi gibi tartışmalı maddelerde yaşanır. Yazar,
kullanıcı katkısının kötü niyetli eylemleri ve çatışmaları doğal
olarak ortaya çıkardığını öne sürmektedir.

Dijital Çağda Bilgi Otoritesi Olmak

“İçinde yer almaya başladığımız dünya, “doğru nedir?”
sorusunun, “nasıl güveniyorsun?” sorusuna dönüştüğü bir
dünyadır. Vikipedi bize bu dünyayı hatırlatır.”
Vikipedi, Klasik Bilgi Kaynaklarından
Daha Kabul Edilebilirdir
Yazar, Vikipedi’nin bazen haksız yere bir etkiye sahip olduğunu ve kullanıcıların göreli kararları nedeniyle eleştirildiğini
ifade etmiştir. Ona göre maddelerdeki yanlış yorumlar ve eş
düzeyli düzeltmenin yarattığı kargaşa engellenememektedir. Siyasi ve yoruma dayanan konularda büyük kavgalar çıkmaktadır. Üstelik
kullanıcılar sitedeki hatalı içerikten sorumlu tutulmamaktadır. İftiralar ve
yanlış bilgiler dava konusu olsa
da sorumlular cezalandırılmamaktadır.
Vikipedi,
e k-

sikleri
olsa da büyümeye ve gelişmeye
devam etmektedir. Yazar LEITCH’e göre ilk hâli gibi olmayan ve
gelişen Vikipedi daha da iyi olabilir. En
azından bilgi arayışımızda bir başlangıç olabilir. Eserde belirtildiği gibi bir gösterge olarak
da değerlendirilmelidir: “İçinde yer almaya başladığımız
dünya, “doğru nedir?” sorusunun, “nasıl güveniyorsun?”
sorusuna dönüştüğü bir dünyadır. Vikipedi bize bu dünyayı
hatırlatır.”
Vikipedi, liberal eğitimin ve çağdaş ağ anlayışının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Eserde Vikipedi’nin otorite laboratuvarı
olmasına ayrıca vurgu yapılıyor. Liberal anlayışla kurduğumuz özgür ansiklopedi gibi oluşumlar, aksini iddia etse de

bir otoritedir. Bu otorite
merkezî veya zümreye bağlı otorite yerine,
takipçilerinin fikirlerine
önem veren bir otoritedir. Dolayısıyla klasik
bilgi
kaynaklarından
daha kabul edilebilirdir.
Vikipedi, otoritenin nasıl takip edildiğini değil,
otorite türlerini ve onları değerlendirmeyi öğrettiğinden, çağın
anlayışına daha uygun niteliktedir.
Yazara göre, içinde bulunduğumuz çağda çevrim
içi tarayıcılar fiziksel olarak yer değiştirme
zahmetine katlanmadan kendimize ait
fikirler ile çevrelenmemizi sağlamıştır.
Etkileşimli ağ, basılı araçlardan
ve okul ortamından daha zengin
imkânlara sahiptir. Ayrıca daha
ulaşılabilirdir. Uzaktan eğitim bir
kolaylık sağlar ve bu yüzden talep görür. Kitlesel çevrim içi açık
dersler toplumun eğitim görebileceği büyük fırsatlardır. Vikipedi
de toplum tarafından kullanılan
ve akademisyenlerin eleştirilerine
rağmen büyüyen bir imkândır.
Eserin, bir İngilizce profesörü tarafından yazıldığı düşünüldüğünde, mazur
görülebilir bir dile sahip olduğunu kabul edebiliriz. Eserin çevirisi Ruhiye ERULAŞ tarafından orijinal dili İngilizceden sorunsuzca yapılmıştır. Eserin sonunda
tecrübe edinmek isteyenler için faydalı çalışma önerileri verilmiştir. Kaynakça alanında yetkin eserlerden oluşmaktadır.
Sonunda Yazarın dile getirdiği sorunların Türkçe Vikipedi’de
de mevcut olması tespitlerinin doğruluğunu işaret etmektedir. Eleştirilen İngilizce sürüme nazaran Türkçe sürümün
daha vahim durumda olması, bu konuda yayımlanmış yegâne Türkçe yayın olan eserin tanıtılmasını elzem kılmaktadır.
Türkçe sürümde yaşanan otorite sorunu ve geri kalmışlığın
“Wikipedia U Dijital Çağda Bilgi Otorite ve Liberal Eğitim” adlı
bu eserden faydalanılarak giderilmesi mümkündür.

YAZ / 2017 « EBABİL « 55

02
YAZ / 2017

T. C . M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I Y E N İ L İ K V E E Ğ İ T İ M T E K N O L O J İ L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü D E R G İ S İ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
06500 Teknikokullar - ANKARA
yegitek.meb.gov.tr
0 (312) 296 94 00

