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Takdim 

Türkiye’miz onlarca yıldır çözülmeye çözülmeye neredeyse kangren hâline dönüşmüş 

onlarca problemle karşı karşıyadır: 

Terör, aymazlık – çıkarcılık - hedonizm, boş vermiş-zararlı alışkanlıkların pençesinde 

gençlik, çevreye duyarsız-kaba insanlarla dolu şehirler… 

Neden bu problemlere bir çözüm bulunabilmiş değildir? 

Takdir edersiniz ki hiçbir millet yoktur ki millî problemlerine çözüm arasın fakat 

bulamasın. Ama hiçbir millet yoktur ki millî problemlerini başka milletlerin çözdüğü 

şekilde çözsün ve başarılı olsun. Bütün bu problemlerin çözümünün aranacağı yer millî 

eğitimdir. 

Birinci kongremizde büyük bir medeniyet inşa etmiş cihanşümul devletler kurmuş 

ecdadımızın “eğitimde hedeflediği insan kimdir?” sorusunun cevabı aranmıştı. İkinci 

kongremizde ise ideal insanı yetiştirecek ideal öğretmenin kim olması gerektiğinin 

cevabı aranacaktır. 

İdeal insanı ideal öğretmen yetiştirir. Öğretmen yetiştirmede, Aristo’nun, Piaget’in, 

Pavlov’un veya Gardner’in ne söylediğine, sınıf yönetimine, ölçmeye ve değerlendirmeye, 

KPSS sınavında hangi soruların çıkacağına o kadar odaklandık ki ideal öğretmen bilgiyle 

dolu öğretmendir anlayışı eğitim sistemimizin her düzeyinde kabul görmeye başladı. Yeni 

mezun öğretmenlerimiz eğitim bilimleri ve öğretmenlik alan bilgisiyle dolu ancak bu 

bilgisini öğrencilerine aktarmada sorun yaşayan insanlar oldular. Dahası 

öğretmemelerimiz Kızılelma’mız nedir? Gelecekte Türkiye Cumhuriyeti hangi konumda 

olacaktır sorularının cevabını arayıp bu hedefe odaklanmak yerine programı 

yetiştirmenin derdine düştüler. 

Öğretmenlik sanatı ancak bir başka öğretmeni izleyerek/tanıyarak 

öğrenilir. Hem mesleği ifa eden hem de mesleğe yeni başlayacak öğretmenlerimize milli 

tarihimizin ideal öğretmenlerini tanıtmak zorundayız. Maalesef Akşemseddin’in, 

Atatürk’ün matematik öğretmeninin, Mümtaz Turhan’ın veya Yahya Kemal’in hakkında 

çok şey söylenmiş ama nasıl bir öğretmen olduğu genç öğretmenlerimize anlatılmamıştır. 

Maalesef öğretmenlerimizin kendilerine model alabilecekleri ideal bir öğretmenle 

karşılaşması tesadüfün insafına kalmıştır. Bu kabul edilemez. 

Bu kongrede bir eğitim kahramanı olan Dede Korkut’tan Yusuf Has Hacip’e, Seyit Ahmet 

Arvasi’den Nurettin Topçu’ya, Şefik Sınığ’dan Mehmet Kaplan’a, Şehit Aybüke 

Öğretmen’den Şehit Necmettin Öğretmen’e; âlimler, devlet adamları, kahramanlar, ideal 

öğretmenler yetiştiren öğretmenlerimizin nasıl yetiştiklerinin, kim olduklarının ve 

nasıl öğrettiklerinin cevabı aranacaktır. Bu sayede hem bu öğretmenlerimiz anılacak 

ve vefa borcumuz bir nebze de olsa ödenmiş olacak hem de bu öğretmenlerimiz yeni nesil 

öğretmenlerimize model olarak sunulacaktır. 

Düzenleme Kurulu 
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Prof. Dr. Mustafa Doğan, Selçuk Üniversitesi 
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Prof. Dr. Suat Ungan, Trabzon Üniversitesi 
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Mustafa Ertekin, Gazeteci / Yazar 
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Prof. Dr. Latif Beyreli, Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. M. Eyyüp Sallabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Musa Çifçi, Uşak Üniversitesi 

Prof. Dr. Nezir Temur, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Ömer Özkan, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Rıdvan Canım, Trakya Üniversitesi 

Prof. Dr. Sait Taş, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Prof. Dr. Selahattin Turan, Uludağ Üniversitesi 

Prof. Dr. Selma Yel, Gazi Üniversitesi 
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Prof. Dr. Yavuz Erişen, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Yusuf Tepeli, Akdeniz Üniversitesi 

Doç. Dr. Abdulkadir Kırbaş, Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Adem Peker, Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Ahmet Ayık, Atatürk Üniversitesi 
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Doç. Dr. Soner Aladağ, Adnan Menderes Üniversitesi 
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Doç. Dr. Zafer Yılmaz, Atatürk Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Karabay, Çukurova Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Banu Özdemir, Dumlupınar Üniversitesi 
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Dr. Öğr. Üyesi. Tacettin Şimşek, Atatürk Üniversitesi 
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Dr. Okan Çoban, Millî Eğitim Bakanlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

II. TÜRK EĞİTİM KONGRESİ 
                                                                                                             24-25 Aralık 2020 

turkegitimkongresi.com 

turkegitimkongresi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BİLDİRİ ÖZETLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

8 

 

II. TÜRK EĞİTİM KONGRESİ 
                                                                                                             24-25 Aralık 2020 

turkegitimkongresi.com 

turkegitimkongresi@gmail.com 

 

 

 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYADA KULLANDIKLARI YAZI 

DİLİNİN YAZIM KURALLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ:  

FACEBOOK ÖRNEĞİ 

 

Doç. Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

esra.karakus@dpu.edu.tr 

 

Yasir OPUŞ 

Millî Eğitim Bakanlığı 

yasiropus@gmail.com 

 

Sosyal medya araçlarında Türkçe öğretmenleri tarafından kullanılan yazı dilinin yazım 

kuralları açısından incelenmesini konu alan bu çalışmada amaç, sosyal medya kullanan 

Türkçe öğretmenlerinin sosyal medya araçlarında kullandıkları yazı dilinde yazım 

kurallarına uyup uymadıklarını tespit etmektir. Alanyazındaki ilgili çalışmalara ve nitel 

veri yöntemlerinin ele alındığı kaynaklara bakıldığında aynı/benzer topluluktan birçok 

insanın birbirini rahatça bulup belli bir çerçevedeki konularda paylaşım veya fikir 

alışverişi yapabileceği en kullanışlı, kapsamlı; araştırmacılar açısından daha sistemli ve 

düzenli veri setlerine ulaşılabilecek sosyal medya aracının Facebook olduğu 

düşünülmektedir. İlgili çalışmaların, nitel araştırma yöntemlerini ele alan kaynakların 

ışığında varılan bu düşünceden yola çıkılarak çalışmada sosyal medya araçlarından 

yalnızca Facebook tercih edilmiştir. Çalışmanın amacına uygun olduğu düşünülen 

verilerin toplanması için nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Temel nitel desenle 

modellenen çalışma; Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin/öğretmen adaylarının, bu 

alandaki birkaç akademisyenin katılımıyla oluşturulmuş bir Facebook grubunda 

paylaşılan gönderilerdeki yazım hatalarının incelenmesi üzerine temellendirilmiştir. 

Güncel olarak yaklaşık kırk üç bin üyeye sahip Facebook grubunda araştırmacıların 

alanyazından ve nitel yöntemlerden yola çıkarak belirlediği ölçütlere göre 1596 gönderi 

incelenmiştir. Gönderi metinleri araştırmacıların veri setini oluşturmuştur. Ham veriler, 

araştırmacılar tarafından hazırlanarak uzman görüşüne sunulup onayı alınan kontrol 

listesiyle işlenmek üzere toplanmıştır. Kontrol listeleri yardımıyla toplanan ham veriler  

 

mailto:esra.karakus@dpu.edu.tr
mailto:yasiropus@gmail.com
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işlenerek analize uygun hâle getirilmiştir. İşlenmiş veriler tematik analiz yöntemi 

kullanılarak çözümlenmiştir. Analizden ortaya çıkan bulgular yazım hataları altında 

temalaştırılmıştır. Temaların kategorilerini Türk Dil Kurumunun belirlediği yazım 

kuralları, kategorilerin kodlarını da bu kurallara uyulmamasından ortaya çıkan yazım 

hataları oluşturmuştur. 

Anahtar kelimeler: Facebook, Türkçe öğretmenleri, yazım kuralları 
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YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ 

ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMLERİ VE YETİŞTİRMELERİ SÜREÇLERİNDE 

YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Dr. Gökhan KAYIR 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

gokhankayir@gmail.com 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmakta olan öğretmenler yurtiçinde 

olduğu gibi yurtdışında da eğitim öğretim hizmetlerini ülke vatandaşlarına 

ulaştırmaktadır. İçinde bulunduğumuz öğretim yılında Orta Asya, Orta Doğu ve Batı 

Avrupa başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 2000’in üzerinde öğretmen 

görev yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu 

marifeti ile yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına yönelik Türkçe ve Türk Kültürü 

Dersi’ni vermekle görevlendirilen öğretmenlerin seçimleri ve yetiştirmeleri süreçlerindeki 

sorunların incelenmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma 

grubunda geçtiğimiz dönemde İsviçre, Belçika ve Fransa’da görev yapmış 5 öğretmen yer 

almaktadır. Araştırma bu 5 öğretmenin deneyimlerinin incelendiği bir anlatı çalışması 

olarak tasarlanmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin seçimi konusunda 

uygun süreçlerin işletildiği, ancak yurtdışı göreve hazırlayıcı eğitimlerin yetersiz olduğu 

ve öğretmenlerin görev süreleri içerisinde yaşayarak çeşitli sorunları aşmaya çalıştıkları 

görülmektedir. Öğretmenler en çok birleştirilmiş sınıf içerisinde farklı seviyelerden 

öğrenciler ile eğitim yapma, ilgili ülkenin dili ve eğitim sisteminin anlaşılması, ilgili 

ülkenin şartlarına ilişkin bilgiler ve ilgili ülkedeki Türk varlığı ile iletişim konularında 

sıkıntı yaşamaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenler, daha ayrıntılı sürece ve 

yapılan işe yönelik bir dizi çözüm önerisinde bulunmaktadır.   

Anahtar kelimeler: Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmenliği, Öğretmen Yetiştirme, 

Hizmetiçi eğitim.  
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SATI BEY’E GÖRE İDEAL TEMEL EĞİTİM 

 

Prof. Dr. Erol DURAN 

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü,  

erol.duran@usak.edu.tr 

 

Şeyma ÖZDİL 

Doktora Öğrencisi, Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,  

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı,  

seymazdl@gmail.com 

 

Satı Bey, eğitim sistemine ilişkin düşünceleri ve katkılarıyla adını duyurmuş, hayatının 

büyük bir bölümünü eğitimci rolüyle yaşamış, eğitim bilimine katkı sağlamış önemli bir 

kişidir. Araştırmacılar, Satı Bey’in eğitim ve dünya görüşüne yönelik bazı düşüncelerini 

Türk Millî Eğitim sistemi için uygun bulmamaktadırlar. Ancak günümüz eğitiminde hala 

geçerliliğini koruyan önemli girişimlere ve düşüncelere katkı sağlaması sebebiyle 

çalışmaya değer bulmuşlardır. Günümüzdeki eğitim problemlerinden bazıları geçmişte 

yaşanmış, dile getirilmiş veya öngörülmüş problemlerdir. Bu anlamda Satı Bey ve o 

dönemde yaşanan durumlar günümüze ışık tutmakta; gerçekleştirilen bazı yenilikler ve 

düzenlemeler günümüzde de önem arz etmektedir. Öyle ki tarihin tekerrürden ibaret 

olduğu gerçeği, eğitim açısından da doğrudur ve bu anlamda geçmiş yaşantılardan, 

mücadelelerden ders çıkarmak bugünün eğitim sistemine katkı sağlayacaktır. Bu 

çalışmada ilk olarak Mustafa Satı Bey’in temel eğitime ilişkin görüşleri ve katkıları 

anlatılmıştır. Bunun için Satı Bey’in görüşlerini ele alan yazılar, röportajlar ve Onunla 

ilgili hazırlanmış makale ve kitaplardan faydalanılmıştır. Bu çalışmanın bir diğer amacı 

ise bu görüş ve katkılardan hareketle, temel eğitime ilişkin bugünkü durumun ele 

alınmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Satı Bey’in düşünceleri, geleceğe yönelik tahminleri, 

öğretmen, öğrenci, okul, yönetici gibi paydaşları kapsayan sisteme yönelik düşüncelerine 

ilişkin elde edilen bilgiler temel eğitim boyutunda ve günümüz çerçevesinde ele alınarak 

tartışılmıştır. Satı Bey için temel eğitim kademesi önemli bir kademedir. Hatta şu sözü 

temel eğitime ne derece önem verdiğini ortaya koymaktadır: “Hiçbir derece-i tahsil 

alttakine istinat etmeden yükselemez; çürük bir ilköğretime dayanan tahsil hiçbir zaman 

yükselemez.”  

Anahtar Kelimeler: Satı Bey, temel eğitim 
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CENGİZ AYTMATOV’UN ÖĞRETMEN TİPİ OLARAK ÖĞRETMEN DUYŞEN 

 

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

aricialifuat@gmail.com 

 

Mehmet Önder KARACAOĞLU 

Millî Eğitim Bakanlığı 

mehmetonder25@gmail.com 

 

Öğretmen tipleri çağın şartlarına göre değişim gösterebilmektedir. Bu çalışmada Cengiz 

AYTMATOV’un “İlk Öğretmen”, “İlk Öğretmenim”, “Öğretmen Duyşen” adları ile 

Türkçemize kazandırılmış eserinden hareketle Aytmatov’un öğretmen tipi ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 

ile gerçekleştirilmiştir. Birinçi Mugalim adıyla Kırgız Türkçesi ile yazılmış ve Türkiye’de 

birçok yayınevi tarafından yayımlanmış olan eser incelenerek Aytmatov’un öğretmen tipi 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, millî kaynaklarımızdan olan bu eserde 

yer alan öğretmen tipinin olumlu ve olumsuz yönleriyle ortaya konulmasını sağlamaktır. 

Ayrıca çalışma, bundan sonraki süreçte millî değerlerimizi haiz eserlerde yer alan 

öğretmen tiplerinin belirlenmesiyle birlikte ideal öğretmen tipinin teşkil edilmesine katkı 

sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırmanın inceleme nesnesi olan eserde yer alan 

“Öğretmen Duyşen” karakterinin günümüz öğretmenleriyle mukayesesi yapılmaya 

çalışılmıştır. Çalışmada, Aytmatov’un eserinin 2009 yılında Elips Kitap tarafından 

basılan, Ülkü Tamer çevirisiyle Türkçeye aktarılmış olan “Cemile” adlı eserinin ikinci 

hikâyesi olan “Öğretmen Duyşen” başlıklı bölüm incelenmiştir. Çalışmada Cengiz 

AYTMATOV tarafından ortaya konulan öğretmen tipi, dönemin eğitim-öğretim şartları, 

Sovyet Rusya’nın o dönemdeki eğitim politikaları da irdelenmiş olacaktır. Aytmatov’un 

hem o zamanki Sovyet Rusya şartları hem de dönemin eğitim standartlarını irdeleyerek 

çizdiği öğretmen tipiyle birlikte bir öğretmenin taşıması gereken nitelikler ve çağımız 

öğretmeninin millî değerlerle nasıl donanması gerektiğine yönelik önerilerde 

bulunulacaktır. Gelişen teknolojinin ve değişen şartların öğretmen niteliklerinde nasıl bir 

değişim ortaya koyacağı ve öğretmenin bu süreçte edinmesi gereken teknolojik 

yetkinlikler de verilecektir. 

Anahtar kelimeler: Cengiz Aytmatov, öğretmen tipi, Öğretmen Duyşen 
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TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ÖĞRETMEN KARAKTERLERE 

ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 

 

Meltem ÇETİNKAYA 

meltemcetinkaya@ogr.iu.edu.tr 

 

Çocuk dünyasının en önemli karakterlerinden biri öğretmenlerdir. Çocuk, yakın 

çevresinden sonra, en başta okulda fazlaca zaman geçirdiği öğretmenlerini örnek alma 

eğilimindedir. Bu nedenle öğretmenlerin çocukların kişilik gelişiminde yadsınamaz bir 

önemi vardır denilebilir. Küçük yaştaki çocuk, çoğu zaman öğretmenine öykünüp ona 

benzemek için çabalar. Bu yüzden öğretmenlerin sözleriyle ve davranışlarıyla 

öğrencilerine örnek olması beklenir. Bu örnek olma durumu çocukların karakter 

gelişiminde önemli bir rol oynayan ders kitaplarındaki karakterlerden de beklenmektedir. 

Çünkü çocuk, eğitim-öğretim hayatı boyunca eğitim materyallerinden en çok ders 

kitaplarını kullanır. Bu iki noktadan hareketle çocukların akademik yaşamlarında önemli 

bir yer tutan “ders kitapları” ve kendilerine örnek alma eğiliminde oldukları “öğretmen” 

kavramı çalışmamızın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Araştırmamızda ortaokul Türkçe 

ders kitaplarında yer alan öğretmen karakterlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

incelemede öğretmen karakterin metin içerisinde olan olaylardaki rolleri, söz ve 

davranışlarıyla öğrencilerine örnek olma durumları, öğrencileriyle aralarındaki 

konuşmalar ve onlara yaklaşımlarından hareketle çocuk dünyasına katkıları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu anlayıştan yola çıkarak kitaplarda ideal öğretmen 

anlayışına uygun kurgulanmış öğretmen karakterlerin görünümleri belirlenmiştir. 

Araştırma, içerik analiziyle desenlenmiş betimsel bir çalışmadır. Çalışmada bilimsel 

araştırmaların indirgeme ilkesinden yola çıkılarak örneklem alma yoluna gidilmiş ve 

seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz durum örneklemesi yöntemi 

kullanılarak MEB ve özel yayınevlerine ait ortaokul (5-6-7-8.sınıf) Türkçe ders 

kitaplarından birer tanesi rastlantısal yolla seçilerek incelenmiştir. İnceleme sonucunda 

ders kitaplarındaki öğretmenlerin çocukların yaşamına dokunduğu noktalar belirlenmiş, 

bu metinler aracılığıyla ders gören öğrencilere bu öğretmen karakterlerin örnek olma 

durumları saptanmıştır. Ayrıca öğretmen karakterlerin kitap genelinde toplum 

tarafından önemsenen ve değer gören karakterler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

mailto:meltemcetinkaya@ogr.iu.edu.tr
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Öğrencilerin metinler aracılığıyla yaşam gerçeklikleriyle karşılaştıkları düşüncesi temel  

alınarak kitaplardaki metinlerin öğretmenlik mesleğinin değerini ortaya koyacak ve 

çocuk dünyasında önemli dokunuşları olan öğretmenleri en iyi yansıtacak örneklerden 

seçilmesi gerekmektedir. Ders kitabı yazarları metin seçiminde bu düşünceden yola 

çıkarak hareket etmeli ve öğrencilerin eğitim-öğretim hayatları boyunca bağ kurdukları 

öğretmenleriyle ilişkilerini olumlu yönde etkileyecek örnek metinlere kitaplarda daha çok 

yer vermelidirler. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, ideal öğretmen, karakter, Türkçe ders kitabı, ortaokul. 
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HALİDE EDİP’İN YENİ TURAN ROMANINDA İDEALİST ÖĞRETMEN TİPİ: 

KAYA HANIM VE OĞUZ BEY 

 

Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN 

EBYÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD 

 

Bir toplumun bilişsel/akademik ve duyuşsal, davranışsal eğitimi öğretmenlerin eseridir. 

Bu bakımdan her öğretmen, öğrencileri için birer rol model/örnek kişi olduğu kadar edebi 

eserlerde karakter olarak işlenen öğretmenler de okuyucuları için bu yönde önem arz eder. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk döneminin kadın yazarları Şükûfe Nihal Başar, Halide 

Nusret Zorlutuna, Güzide Sabri Aygün, Müfide Ferit Tek vb. Halide Edip Adıvar’ın 

devamı niteliğinde eserler vermişlerdir. Halide Edip’in Cumhuriyet Dönemi Türk 

Edebiyatı’ındaki yeri bu açıdan önemlidir. Halide Edip, Tanpınar’ın deyimiyle, 1903-1920 

arası Türk romanını tek başına temsil eder (Edebiyat Üzerine Makaleler, 1969: 108). Bu 

çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesiyle Halide Edip’in tezli 

eserlerinden Yeni Turan adlı romanındaki öğretmen karakteri ele alınmış ve elde edilen 

bulgulardan hareketle sonuçlara ulaşılarak önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Öğretmen, rol model / ideal tip, Halide Edip, Yeni Turan 
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MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN ÖĞRETİM ELEMANLARININ 

ÖĞRETMENLİK DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Dr. Hamza ÜSTÜN 

TED Ankara Koleji 

ustunhamza@gmail.com 

 

Bu çalışma, müzik öğretmeni yetiştirmenin ana kaynağını oluşturan, Türkiye' de aktif 

olarak öğrenci alımı gerçekleştiren Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Müzik Eğitimi Anabilim dallarında görev yapmakta olan profesör, doçent, doktor öğretim 

üyesi ve öğretim görevlilerinin aktif olarak gerçekleştirdikleri öğretmenlik deneyimlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı, öğretmen yetiştirme kimliği elde 

etmekte en önemli faktörlerden biri olan sınıf içi deneyimin, müzik öğretmeni yetiştiren 

öğretim üyeleri tarafından yapılıp yapılmadığı ve ne kadar süre öğretmenlik deneyimi 

gerçekleştirdiklerinin belirlenmesidir. Bu araştırma, nitel bir araştırma olup, verilerin 

toplanmasında doküman analizi kullanılmıştır. Verilerin toplanması, Yüksek Öğretim 

Akademik Arama veri tabanından ilgili öğretim elemanlarının kişisel sayfalarındaki 

bilgiler aracılığı ile sağlanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans (f) ve 

yüzde (%) değerlerinden yararlanılmış ve sonuçlar ilgili tablolarla gösterilmiştir. 

Araştırma sonucunda, toplam 28 Eğitim Fakültesinden 335 öğretim elemanının %66,26' 

sının öğretmenlik deneyiminin hiç olmadığı, bu öğretim elemanlarından Prof. Dr. 

kadrosunda çalışan 47 kişinin %59,57'si, Prof. 12 kişinin %75'i, Doç. Dr. 68 kişiden 

%63,23'ü, Dr. Öğr. Üyesi 94 kişiden %67,02 ve Öğretim Görevlisi kadrosunda bulunan 114 

kişiden %69,29'unun öğretmelik deneyimlerinin olmadığı sonucu elde edilmiştir. Ayrıca, 

öğretmenlik deneyimi olan öğretim elemanlarının kaç yıl süre ile bu deneyimleri 

sağladıkları da tablolar aracılığı ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, öğretmen 

yetiştiren kurumlarda görev yapan öğretim elemanlarının birçoğunun aktif olarak 

öğretmenlik yapmamasından hareket ile, öğretmen kimliği kazandırmada önemli bir 

unsur olarak düşünülen öğretmenlik yapma durumu ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. 

Çalışmanın Yükseköğretimde görev yapan ve yapacak olan akademisyenlerin dikkatini 

çekecek, konu ile ilgili düzenlemelerin yapılmasına öncülük edileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmenliği, Öğretmen Yetiştirme, Öğretmenlik Deneyimi 
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TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN KAYNAK KİTAP YAZIYORUM ÇÜNKÜ…:  

BİR OLGUBİLİM ARAŞTIRMASI 

 

Banu ÖZDEMİR 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

banu.ozdemir@dpu.edu.tr 

 

Yasin AYDOĞAN 

MEB Kütahya Fatih Ortaokulu,  

yasinaydogan81@gmail.com 

 

Ders kitapları eğitim ve öğretimin vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Ders 

kitaplarının içeriği dersin özelliği, eğitim programının hedeflerine uygunluğu, öğretme-

öğrenme süreci boyunca kullanılacak ölçme ve değerlendirme yöntemlerine uygunluğu 

bakımından kabul görür bir şekilde hazırlanmış olmalıdır. Tüm bu özellikler gözetilerek 

hazırlanan ders kitapları, hem öğretmenlerin öğretme süreçlerinde vazgeçilmez bir araç hem 

de öğrenme sürecinde öğrencilerin temel başvuru kaynağıdır. Türkçe öğretiminde ders 

kitaplarının yanı sıra öğretmenler tarafından Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere 

hazırlanmış kaynak kitaplara da başvurulmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

etkililiğini artırmak isteyen öğretmenler ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da 

kullanmaya başlamışlardır. Eğitim programının hedeflediği kazanımları desteklemek ve 

öğrencileri girecekleri sınavlara hazırlamak için kaynak kitaplar zorunlu olmadığı halde 

yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu ilgi neticesinde son zamanlarda özellikle Türkçe 

öğretmenleri tarafından kaynak kitap yazımı gittikçe artmaktadır. Bu çalışmanın amacı 

kaynak kitap yazan Türkçe öğretmenlerinin bu deneyimlerine ilişkin görüşlerini anlamaktır. 

Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenine uygun olarak tasarlanmıştır. 

Katılımcılar amaçlı örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını MEB’ e 

bağlı kurumlarda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan ve ulusal düzeyde satışı yapılan 

kaynak kitap yazarları oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu 

aracılığıyla çevrimiçi araçlar yoluyla görüşülerek toplanmaktadır.  Veriler tematik olarak 

analiz edilecektir. Araştırmada öğretmenlerin neden kaynak kitap yazmaya ihtiyaç 

duyduklarına, Türkçe öğretiminde kaynak kitapların rolüne ve süreçte karşılaştıkları 

sorunlara yönelik görüşleri ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Çalışmanın sonucunda ortaya 

çıkan görüşlerin öğretmenlere ve kurumsal politikalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Türkçe öğretimi, kaynak kitap. 
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KIRGIZ EĞİTİMİNİN GELİŞİMİNDE USUL-İ-CEDİD OKULLARI VE İSMAİL 

GASPIRALI’NIN ETKİSİ 

 

Dr. Kadiyan BOOBEKOVA 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 

kadiyan.boobekova@manas.edu.kg 

 

Öğretmen, eğitim-öğretim işinde önemli bir faktör olup, eğitimdeki başarı, onun çabasıyla, 

yeteneğiyle, kalitesiyle doğrudan orantılıdır. Öğretmen yetiştirmedeki eğitimin kalitesinin 

düşüklüğü, günümüzde herkesçe konuşulmaktadır, ancak bu doğrultuda arayışlar sürmesine 

karşın iyi bir çözüm yolu henüz bulunmamıştır. Öğretmen yetiştirme alanında kökten değişim 

yapılmalıdır. Öğretmen yetiştiren kurumlarda genel kültür, pedagojik formasyon ve alanla 

ilgili derslerin yanında, öğretmen adaylarına pedagojik yönden geliştirecek beceri ve bilgilerin 

uygulama ile kazandırılması, uygulama derslerine fazla saat ayrılması zaruridir. Öğretmen 

adaylarının okullara gidip, çocuklarla çalışmasına, okul ortamını öğrenmesine ağırlık 

verilmesi hem öğretmen adayı açısından, hem okul öğrencisi açısından önemli gelişme 

sağlayacaktır. Çünkü öğretmen sadece ders esnasında çocuklara bilgi aktaran ve öğreten 

kimse değil, aynı zamanda onlarda insani ve milli değerlerin oluşmasında katkı sağlayan, iyi 

bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmesinde yol gösteren kutsal mesleğin sahibidir. 

Çağımızda akademik bilgiye, bilgi yarışmasına çok önem verildiğinden, eğitime ve çocuğun 

insan olarak yetişmesine, milli değerlerin oluşmasına fazla önem verilmemektedir. İnsanın 

eğitilmesi öğretmenin sadece bilgi olarak değil, genel kültür ve görgü yönünden de yetişmesine 

bağlıdır. Diğer bir deyişle, sadece teorik bilgi değil, deneyim, tecrübe, başkalarından, 

deneyimli öğretmenlerden öğrenme ve öğrencilere öğretirken öğrenme önemlidir. 

Başkalarından öğrenme, ancak tecrübe paylaşımı, paylaşıma ve öğrenmeye açık olma, 

diğerlerinin başarılarını görme ve özenme, başarıya çabalama ile doğrudan orantılıdır. Bu 

alanda Usul-i Cedide okullarında çalışan eğitim uygulamasından örnek almak mümkündür. 

Bu okullarda öğretmenler her sene değişerek, başka ülkelerden geliyorlardı ve yerli 

öğretmenlere yöntem ve ders materyali konusunda yardımcı oluyorlardı. Bu bildiride amaç,  

çağımızda ülkemizde öğretmen kalitesindeki sorunlar ve Usul-i Cedid okulllarındaki 

öğretmenlerin çabaları, güçlü ve bilinçli vatandaş yetiştirmede İ. Gaspıralı’nın görüşleri 

hakkında ve ufkun gelişmesinde tarihimize bakmanın öneminden söz etmektir.  

Anahtar kelimeler: öğretmen yetiştirme, öğretmen kalitesi, İ.Gaspıralı, deneyim. 
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TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME İLE İLGİLİ 

DÜŞÜNCELERİ: 21. YÜZYIL BECERİLERİ 

 

Arş. Gör. İbrahim DOYUMĞAÇ 

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

ibrahim63doyum@gmail.com  

 

Bu araştırmada, Türkçe öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme ile ilgili düşüncelerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 21.yüzyıl becerilerinin ölçüt alındığı araştırmada, nitel 

araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni/ modeli (tekniği) benimsenmiştir. 

Araçsal durum çalışma türü özelliğini taşıyan araştırmaya Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde görev yapan yedi (7) erkek ve yedi (7) kadın olmak üzere toplam on dört (14) 

Türkçe öğretmeni katılmıştır. Amaçlı örneklemin kullanıldığı araştırmada Google form 

üzerinden (dokümanda) yarı-yapılandırılmış anket formu hazırlanmıştır. 14 öğretmenin 

bu ankete katılması için anket formu e-posta ve whatsapp aracılığıyla link (uzantı) olarak 

öğretmenlere (katılımcılara) gönderilmiştir. Öğretmenler anketi doldurup gönderdikten 

sonra öğretmenlerden gelen anketler, içerik analiziyle incelenmiştir. Katılımcının, 

katılımcıların verisinden elde edilen konudan, temadan hareketle google formda yeni 

sorular hazırlanıp tekrardan link aracılığıyla (uzantı aracılığıyla) katılımcıya, 

katılımcılara gönderilmiştir. İkinci anket uygulaması, katılımcının açıklamalarından 

hareketle sağlam veri (geçerli ve güvenilir) elde etmek ve durum çalışması tekniğine 

uygun araştırmayı yürütmek amaçlanmıştır. Araştırma verilerinin geçerlik ve güvenirliği 

için uzman görüşü ve katılımcı teyidine başvurulmuştur. Araştırmanın sonucunda Türkçe 

öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme düşüncelerinin farklı değişkenlere bağlı olarak 

çeşitlilik gösterdiği anlaşılmakla birlikte söz konusu Türkçe öğretmenlerinin öğrenme ve 

öğretme ile ilgili düşüncelerinin benzer olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra 

Türkçe öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme ile ilgili düşüncelerine yönelik yaptığı 

etkinlik, araştırma, inceleme vb. uğraş alanlarının kısıtlı olduğu, öğretmenlerin bu yönde 

ciddi bir çaba sarf etmediği ve bu durumu çeşitli nedenlere bağladıkları sonucuna 

varılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Türkçe öğretmenleri, öğrenme ve öğretme düşünceleri ve 21.yüzyıl 

becerileri. 
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TÜRK HİKÂYECİLİĞİNİN ÖNEMLİ İSMİ MUSTAFA KUTLU’NUN, ÖĞRETMEN 

KİMLİĞİ VE ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 

Arş. Gör. Veli GÖK 

Kastamonu Üniversitesi,  

veligok@kastamonu.edu.tr 

 

Öğretmen TDK sözlükte, “mesleği bilgi öğretmek olan kimse” olarak tanımlanmaktadır. 

Cüceloğlu (2015), “öğretmen olmak, bir cana dokunmaktır” derken, öğretmenin taşıdığı 

anlamı belirtmiştir. Ortaya koyduğu eserleriyle, dünya görüşüyle ve meslekteki kısa 

zamanında edindiği fikirleriyle insana dokunmayı başaran Mustafa Kutlu, önemli bir 

değerimizdir. 6 Mart 1947 yılında Erzincan’ın Ilıç ilçesine bağlı Kuruçay nahiyesinde 

dünyaya gelen Mustafa Kutlu’nun çocukluk yılları, babasının işi nedeniyle memleketin 

farklı bölgelerinde geçmiştir. 1953 yılında babasının emekli olmasıyla birlikte Erzincan’a 

yerleşen Mustafa Kutlu, ilk ve orta öğrenimini Erzincan’da tamamlamıştır. Üniversite 

için Güzel Sanatlar Akademisi’ne girmeyi düşlese de bu fikrinden vazgeçerek, Erzurum 

Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kaydolmuş ve buradan 1968 

yılında mezun olmuştur (Tonga, 2005). Mustafa Kutlu’nun 1966’da henüz öğrenciyken 

Hareket dergisiyle tanışması, edebi hayatının önemli dönüm noktası olmuştur. Tunceli’de 

ve İstanbul’da altı yıl edebiyat öğretmenliği yapan Kutlu, öğretmenliği hakkında verdiği 

bir röportajında şunları söylemektedir: “Aynı vatandaşla münasebeti kurduğum gibi 

öğretmenlikte de talebeyle münasebeti çok candan ve içten kurdum, bir Edebiyat 

öğretmeni olmama rağmen futbol, basketbol takımları oluşturdum, talebelerimle hep iç 

içe oldum. Talebeler arasında “Baba Adam” yakıştırması yapılacak kadar sıcak ilişkiler 

kurdum” (https://www.youtube.com/watch?v=WDHCmz7V5LQ). 

Denemelerinde ve hikâyelerinde kullandığı sade, anlaşılır üslubu, Kutlu’nun 

muhabbetinde, hayata karşı bakış açısında da kendine yer bulmaktadır. O içimizdeki 

yoksulluğu en yakından bilen ve onu en iyi şekilde resmeden kıymetli bir öğretmen kimliği 

ile eğitim hayatımızda yer bulmuştur. Kutlu (2017) Tarla Kuşunun Sesi hikâyesinde, 

vatan nedir sorusuna şu cevabı vermektedir: “Vatan, kuş uçmaz-kervan geçmez köylerde 

dil bilmez çocuklara öğretmenliktir. Vatanı şairler şiire, bestekârlar musikiye, âlimler 

yazıya, ressamlar resme, fotoğrafçılar fotoğrafa nakşetmek ister.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDHCmz7V5LQ
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Vatan bunlara sığmaz. Vatan ancak vatan için atan bir kalbe sığar”. Mustafa Kutlu 

memleketini çok seven, iyimser ve umutlu bir kişiliktir. Bu çalışmanın amacı, Mustafa 

Kutlu’nun öğretmen kimliğini ve öğretmenliğe ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. 

Mustafa Kutlu’nun hayatının, eserlerinin, verdiği röportajların ve belgeselinin detaylı bir 

şekilde irdelendiği çalışmanın yöntemi, “doküman inceleme” olarak belirlenmiştir. 

Çalışmanın bulgular bölümüyle ilgili analizler devam etmektedir. Sonuçlar ise alan 

yazına dayalı olarak tartışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Mustafa Kutlu, Öğretmen Kimliği, Öğretmenlik Tecrübeleri 
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TEMEL EĞİTİMDE DİJİTAL HİKÂYE OLUŞTURMA 

 

Prof. Dr. Erol DURAN 

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü,  

erol.duran@usak.edu.tr 

 

Dr. Nesime ERTAN ÖZEN 

Millî Eğitim Bakanlığı, 

 nesimeertan@gmail.com 

 

Okuryazarlık, anlam kurma, ifade etme ve edindiği edinilen bilgi aracılığıyla problem 

çözme ve etkili ve özgün katkı sunma eylemlerini kapsar. Bu eylemleri biraz açacak 

olursak bireyin ilk önce dinlediği, gözlemlediği ve okuduğu metinleri anlamlandırması ve 

bunu; sözlü, görsel sunu yoluyla ve yazarak ifade etmesi gerekir. Bu edindiği bilgiler ve 

beceriler aracılığıyla, basit ya da karmaşık problemlere çözüm üretmesi ve iyiyi daha iyiye 

götürmesi beklenir. Dijital Okuryazarlık ise ekranda yer alan yazıları, seslendirme, 

algılama, ilişkilendirme, sorgulama, zihinde yapılandırma gibi çeşitli işlemlerden 

geçirerek anlamlandırma ve Dijital medya teknolojileri aracılığıyla basit ve karmaşık 

problemlere çözüm üretme; özgün dijital metin oluşturma eylemidir. Bu çalışmanın 

konusu olan dijital hikâye oluşturma becerisi bir dijital okuryazarlık becerisidir. Dijital 

Hikâye oluşturma, dijital platformları ve çoklu modları kullanarak hikâye oluşturma 

becerisidir. Kâğıt ile deftere yazılan hikâyeler ömrünü tüketmiş değildir. Ancak bu usulün 

yanı sıra kodlama, dijital hikâye yazma siteleri ve artırılmış gerçeklik kullanarak hikâye 

oluşturmak da mümkündür. Bu çalışmada öncelikle dijital okuryazarlık ve gerekliliği 

üzerinde durulacaktır. Daha sonra dijital hikâye oluşturma becerisi üzerinde 

durulacaktır. Son olarak ise dijital hikâye oluşturma uygulamalarından üçüne 

değinilecektir. Bu uygulamalar şunlardır: Scratch ile Dijital Hikâye Oluşturma, Wattpad 

Uygulaması ve Artırılmış Gerçeklik ile Hazırlanmış Kitaplar. 

Anahtar Kelimeler: Okuryazarlık, dijital okuryazarlık, dijital hikâye oluşturma 
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ÖĞRETMEN YETİŞTİRME YAKLAŞIMLARI 

Zafer EKİCİ 

zafer_gazi_08@hotmail.com 

Türkiye öğretmen yetiştirmede köklü bir geleneğe sahiptir. Çeşitli aşamalardan geçen bu 

süreç 1982 yılında üniversitelere devredilmiştir. Öğretmen yetiştirmek üniversitelerin 

önderliğinde çok ciddi bir projedir. Hızla değişen dünyadaki gelişmelere bireyden ziyade 

kurumların ve sistemlerimizin topyekun ayak uydurmalarını ağlayacak bir vizyon sahibi 

olmak yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Bizi mevcut gezegeni ve 

alternatif yaşam alanlarını keşfetmeye zorlayan şey anlama, bilme isteğidir. Bu istek ve 

içgüdüleri sağlam bir temel üzerine oturtarak ülkemizin dünyamız için alternatifler 

yaratma çabasının liderliğini yürüteceğine olan inanç ile işimize dört elle sarılacağımız 

malumdur. Bunu başaracak kadroları yetiştirecek, çağın ve geleceğin becerileri ile 

donanmamızı sağlayacak yeni Türkiye idealine ulaşmamız için bizlere rehberlik edecek 

olan öğretmen(ler)dir. Böylesi hayati bir görevi icra edecek kadroları oluşturmak ortaya 

konan irade kadar önem arz etmektedir. Doğru ve faydalı bilgiye ancak bilimsel ve çağdaş 

yöntem ve tekniklerle ulaşabileceğimizi unutmamalıyız. Burada bizim için geçmişin, 

bugünün ve yarının bilgisini bize en doğru şekilde ulaştıracak rehberlere, önderlere, 

modellere ihtiyaç duyarız. Bu ihtiyacın adı öğretmendir. Bunun içindir ki bir toplumu 

ileriye taşıyacak teşkilatlanmayı oluşturacak zeminde öğretmen vardır. Üniversiteler bu 

işi üstlenerek tarihi bir sorumluluğa talip olmuşlardır. Bu mesleği icra edecek kişileri 

doğru yetiştirmek için öncelikle doğru kişileri seçmek gerekmektedir. Seçimi de en az 

yetiştirme süreci kadar planlı ve programlı olmak durumundadır. Öğretmen yetiştirme 

süreçleri hizmet öncesi eğitim, işe başlama eğitimi, hizmet içi eğitim ve ileri uzmanlık 

eğitimi olarak dört temel başlıktan oluşmaktadır. (Güneş, 2016) Ancak elde edilen veriler 

öğretmenlerin lisans eğitimlerinden sonraki aşamalarda bir boşluk olduğu bulgularını 

ortaya koymaktadır. Yaklaşımlarımızı gözden geçirmeli sadece üniversitede alınan lisans 

eğitimleri ile öğretmenlerin gelişim ve değişim karşısında tutunabilmelerinin mümkün 

olmadığı sonucunu kabul etmemiz gerekir. Yeni bir yaklaşım ortaya koymalı; geleneksel, 

davranışçı, bilimsel ve yapılandırıcı yaklaşımlardan elde edilecek karma bir model 

üretmeli ve gezegenimizin, ülkemizin, bölgemizin, şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda 

pozisyon alabilecek tam donanımlı bir meslek grubunu yetiştirme irademizi ortaya 

koymalıyız. 

Anahtar kelimeler: Öğretmen, irade 
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KUTSAL ÖĞRETMENLİKTEN PROFESYONEL ÖĞRETMENLİĞE DOĞRU 

 

Prof. Dr. Kürşad YILMAZ 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - Eğitim Fakültesi 

kursadyilmaz@gmail.com 

 

Türkiye’de geleneksel olarak, öğretmenlik mesleği ile ilgili çalışmalarda öğretmenlik 

mesleğinin kutsal olduğu ve fedakârlık mesleği olduğu yönünde bir vurgu sık sık 

yapılmaktadır. Bu vurgunun en çok hatırlandığı günler ise Türkiye’de öğretmenler günü 

olarak kutlanan 24 Kasım tarihleridir. Protokol konuşmalarında sık sık kullanılan bu 

klişeleşmiş sözler belli bir takım değerleri içermekte, mesleği yapanlar ve o meslekten 

yararlananlar arasında düşünülmeden kabul edilmektedir. Bu ve benzeri bakış açısı 

öğretmenlerin daha çok kişilik özelliklerine ve öğretmenliğin duygusal yönüne 

yoğunlaşmaktadır. Bu bakış açısında öğretmenliğin kutsal olduğu vurgulansa da aslında 

kutsal olan öğretmenliğin kendisi değil, harcanan emektir, çabadır, ülkenin ve toplumun 

geleceğine yapılan katkıdır.  

Öğretmenlik mesleğinin özünün “iletişim, sorumluluk ve gelişme” olması bu özelliklerin 

önemini artırmaktadır ve ideal bir öğretmenin olumlu kişilik özelliklerine sahip olması 

mutlaka önemlidir. Ancak bir kişinin harika bir kişiliğinin olması onu harika bir öğretmen 

yapmaya yetmemektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinin icra edilme süreçleri ve 

uygulamaları, öğretmenlerin olumlu kişilik özelliklerine sahip olmaları ihtimaline 

bırakılmayacak kadar önemlidir.  Eğitim ya da öğretmenlik ile ilgili çalışmalarda, 

sunumlarda ya da hizmet içi eğitim etkinliklerinde bu özelliklerin aşırı vurgulanması, 

öğretmenliğin profesyonel bir meslek olması düşüncesinin yerleşmesini engellemekte ve 

mesleğin bu yönünü zayıflatmaktadır. 

Öğretmenliğe yapılan kutsallık vurgusunun yerini artık profesyonellik vurgusunun 

alması gerekmektedir. Öğretmenlik belirli bir coşkuyla ve sorumlulukla yapılması 

gereken profesyonel bir meslek olarak görülmelidir. Çünkü mesleki profesyonellik, 

mesleki standartların belirlenmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinde temel etkenler 

arasında yer almaktadır. Türkiye’deki öğretmenlik mesleğine yönelik kutsallık vurgusu, 

mesleğin profesyonelleşmesi için kullanılabilir. Mesleki profesyonellik daha çok  
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içsel motivasyon ve iç denetim odağı ile ilgili bir durumdur. İçsel motivasyonun kökeni, 

kişinin içinden gelen dürtüler ve uyarıcılardır. Kişiyi öğrenmeye veya bir şeyi yapmaya 

zorlayan, dışarıdan gelen etkiler veya baskılar değil, kişinin kendi istekleri, arzuları ve 

merakıdır. Benzer şekilde, iç denetim odaklı bireyler de pekiştirmenin kendi 

davranışlarına bağlı olduğunu düşünerek kendi yaşamlarından sorumlu olduklarını 

düşünürler ve buna uygun davranışları ortaya koyarlar. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik, Kutsallık, Profesyonellik 
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ÖĞRETMENLER İÇİN BİR ROL MODEL ÖNERİSİ:  

KİLİSLİ MUALLİM RIFAT BİLGE 

 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZTÜRK 

Kastamonu Üniversitesi 

bozturk@kastamonu.edu.tr 

 

Mehmet SOYUÇOK 

MEB 

mehmetssoyucok@gmail.com 

 

Bu çalışmanın amacı Muallim Rıfat’ı sosyal çevresi, ilmî çalışmaları ve öğretmenlik hayatı 

bakımından tanıtmak ve elde edilen bilgilerden hareketle öğretmenler için bir rol model 

önerisinde bulunmaktır. Öğretmenlik, belli eğitim kademelerinden geçilerek elde edilen 

ve belli alanda uzmanlık gerektiren bir kariyer mesleğidir. Ancak öğretmenliğin kariyer 

mesleği olması doğrudan veya dolaylı şekilde bir usta-çırak ilişkisi içermesine engel 

değildir. Meslekte parlamış, ardından değerli eserler ve önemli izler bırakmış 

meslektaşları konusunda bilgi sahibi olmaları ve onları örnek almaları, öğretmenlerin 

meslekî gelişimlerine katkı sağlayabilir. Kilisli Muallim Rıfat Bilge, hem Türk dili 

üzerindeki bilimsel çalışmalarıyla hem de öğretmen kimliğiyle eğitim tarihimizde dikkat 

çeken şahsiyetlerdendir. Yetmiş dokuz yıllık ömründe birçok çalışmaya, tercümeye imza 

atan Muallim Rıfat, uzun yıllar süren öğretmenlik hayatında pek çok öğrenci 

yetiştirmiştir. Yaşadığı devrin yüksek kültür ortamlarında bulunmuş, bugünkü 

Türkçemize Dede Korkut Kitabı’nın ve Divanü Lûgat-it Türk’ün kazandırılmasında 

büyük emekleri olan Muallim Rıfat Bilge gibi bir eğitimci şahsiyetin tanınırlığının 

artmasının ve öğretmenlere rol model olarak sunulmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemine uygun olarak yapılandırılmıştır. 

Çalışmaya veri toplarken doküman incelemesine başvurulmuştur. Muallim Rıfat Bilge 

hakkında yazılan makaleler, kitaplar, gazete yazıları vs. ile kendi yazdığı köşe yazıları ve 

özel mektuplar incelemeye tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular alt başlıklar altında ele 

alınmış ve yorumlanmıştır.  
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Çalışmanın amacı doğrultusunda yapılan doküman incelemesi sonucunda Kilisli Muallim 

Rıfat Bilge’nin  

1. Öğrenmeye/öğretmeye hayat boyu devam ettiği, 

2. Her yerde eğitim anlayışını benimsediği, 

3. Türk dili ile ilgili çalışmalarda bulunduğu, 

4. Türk tarihi ve İslâm diniyle ilgili eserleri tercüme ettiği, 

5. Yaptığı çalışmalarla özel kütüphanedeki eserlerin devlet kurumlarına kazandırılmasını 

sağladığı, 

6. Mesleğiyle ilgili işine yarayacak dilleri iyi derecede bildiği,  

7. Çağına uygun hatta çağının ilerisinde bir eğitim anlayışına sahip olduğu bulgularına 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rol model, öğretmen. 
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA TÜRK YEMEK 

KÜLTÜRÜNÜ YANSITAN UNSURLAR: B2 ÖRNEĞİ 

 

Doç. Dr. Bayram BAŞ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

bbas@yildiz.edu.tr 

 

Seyhan ALTINTAŞ 

somaytas@gmail.com 

 

Yabancı bir dili öğrenmek ve etkili bir şekilde kullanmak için yalnızca kelimeleri ve 

dilbilgisi kurallarını öğrenmek yeterli olamaz. Etkili dil öğrenimi, bunlarla beraber o dilin 

konuşulduğu toplumun kültürel altyapısına da aşina olmayı gerektirir. Bu nedenle 

yabancı dil öğretimi programı hazırlayanlar ve öğreticilik görevini yürütenler dilin 

kelimeleri ve kuralları ile beraber o dilin konuşulduğu toplumun kültürel öğelerine de 

öğretim planı içinde yer vermelidirler.   Dil insanlar arasında iletişimi sağlayan 

dolayısıyla toplumsal fonksiyona sahip bir araçtır. Dil aynı zamanda toplumun kültürünü 

aktarma, taşıma, sürdürme gibi işlevlerin de en önemli aracıdır. Kültür, kısaca toplumun 

yaşam tarzı olarak tanımlanabilir. O nedenle de yaşama ait olan her şeyin dile yansıması 

ve dille ifade edilmesi kaçınılmazdır. Yabancılara Türkçe öğretiminde de Türk kültürüne 

ait kültürel ögelerin,  o dili öğrenen kişilere tamamen ders araçları ile aktarılması 

mümkün olmasa da en azından kültürün tanınmasına giriş mahiyetinde bazı bilgilerin 

ders araçlarının içeriğinde yer alması gereklidir.  Gelenek,  görenek, giyim kuşam, ahlaki 

değerler, davranış kalıpları gibi yeme içme alışkanlıkları da kültür kavramı içerisindedir. 

Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretirken Türk yeme-içme kültürü de aktarılmalıdır. Bu 

çalışmada yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan ders kitaplarında Türk mutfak 

kültürüne ait öğelerin neler olduğu, nasıl kullanıldığı araştırılmıştır. Çalışmada nitel 

araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma, durum çalışmasının 

iç içe geçmiş tek durum deseni ile yapılandırılmıştır. Araştırmanın inceleme nesnelerini 

dört ayrı kurum (Yeni Hitit, Gazi, Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul) tarafından hazırlanan 

B2 düzeyindeki ders kitapları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak doküman 

incelemesinin kullanıldığı çalışmada, elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi 

kullanılmıştır.  

mailto:somaytas@gmail.com
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Elde edilen bulgularda yeme içme mekânlarının, geleneksel yemek isimlerinin, şehirlere 

göre ün kazanmış lezzetlerin ders kitaplarında yer aldığı tespit edilmiş, Türk 

mutfağındaki besinlerle oluşturulmuş deyim gibi figüratif söz ögeleri de belirlenmiştir. 

Sonuç olarak ders kitaplarının kısmi düzeyde de olsa Türk mutfağına dair unsurlar 

taşıdığı görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders 

Kitapları, Türk Yemek Kültürü. 
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TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA ÖĞRETMENİN TEMSİLİ 

 

Doç. Dr. Talat Aytan 

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

talataytan@gmail.com 

 

Mehmet Ali Çalıcı 

mehmetaliclc@gmailcom 

 

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Günaydın 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

ygunaydin@ybu.edu.tr 

 

Eğitim sistemleri toplumun ihtiyaç duyduğu gelecek nesli yetiştirme gayesi taşır. Bu 

amaca ulaşmak için çocuklar okullarda sistemli bir eğitime tabi tutulur. Çocukların 

eğitiminde en etkin kişilerin başında öğretmenler gelmektedir. Öğretmenler, 

öğrencilerine çeşitli bilgiler aktarmakla birlikte toplumun kültürünü, değerlerini ve 

toplumun ihtiyacı olan yeterlikleri de öğrencilerine kazandırmakla yükümlüdürler. Bu 

bağlamda, öğrencilerin karşısına çıkan öğretmenin nitelikleri önem arz etmektedir. 

Öğrencinin dersine giren öğretmen öğrencilere açık ve örtük olarak rol model olmakta, 

eğitim süreci sonucunda öğrencinin kazandığı nitelikler de öğretmenin niteliklerinden 

etkilenmektedir. Türkçe ders kitapları, Türkçe derslerinde kullanılan temel 

materyallerdendir. Öğrenciler Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerde de öğretmen 

kahramanlarla karşılaşmakta ve metinlerde yer alan öğretmenlerle de özdeşim 

kurabilmektedir. Bu bakımdan metinlerde öğrencilere sunulan öğretmenlerin nitelikleri 

önemli görülmektedir. Bu araştırmada Türkçe ders kitaplarında yer alan öğretmenlerin 

nitelikleri incelenmiş ve "Türkçe ders kitaplarında öğretmenin temsili nasıldır?" sorusuna 

cevap aranmıştır. Araştırma nitel desende tasarlanmış olup araştırmanın verileri 

doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. 2020-2021 öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. 

sınıflarda okutulan 6 Türkçe ders kitabı incelenmiş, içeriğinde öğretmene yer verilen 

metinler ve etkinlikler analiz edilmiştir. Araştırmada toplamda 21 metin incelenmiş, 19 

metinde olumlu niteliklere sahip öğretmenler yer alırken 2 metinde yer alan öğretmenin 

ise olumsuz niteliklere sahip olduğu görülmüştür.  
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Araştırma sonucunda olumlu öğretmen özellikleri anlayışlı, sevgi dolu, öğrencisiyle 

yakından ilgilenen, millî ve manevi değerlere sahip, yenilikçi, topluma önderlik eden, 

öğrencilerinin ilgi ve ihtiyaçlarına göre okul ortamını düzenleyen, vatan ve bayrak sevgisi 

taşıyan, kahraman, cesur, sorumluluk sahibi, sanatkâr, Türkçe sevgisi ve duyarlığı 

taşıyan, bilge, öğrencilerine rehberlik eden, tarih bilincine sahip, nazik/kibar, bilgili, 

kültürlü, çok okuyan, mücadeleci şeklinde belirlenmiştir. Olumsuz öğretmen nitelikleri 

ise "anlayışsız, öğrencilerinin yaratıcılığı körelten, hayal kurmalarını engelleyen, dar 

görüşlü ve öğrencilerinin fikirlerine saygı göstermeyen" şeklinde belirlenmiştir. 

Araştırma sonuçlarından hareketle önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Öğretmen temsili, öğretmen nitelikleri, Türkçe ders kitapları, metin 
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EĞİTİCİ DRAMADA DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR 

 

Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA 

Çukurova Üniversitesi 

gevheri76@hotmail.com 

 

Eğitici drama; hayatın bir bölümünün ya da tamamının başta doğaçlama ve rol oynama 

olmak üzere tiyatro tekniklerinden yararlanılarak sınıf içerisinde canlandırılmasıdır. 

Yapılandırmacı yaklaşımla birlikte eğitimde dramanın yeri ve önemi kayda değer bir 

şekilde artmıştır. 2000 yılından itibaren eğitimin hemen hemen her alanında drama bir 

yöntem olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu süreçte gerek kavramsal anlamda 

gerekse uygulama açısından drama yanlış anlaşılmıştır. Bu araştırmanın amacı dramayla 

ilgili doğru bilinen yanlışları ortaya çıkarmak ve tartışmaya açmaktır. Çalışmada nitel 

araştırma yöntemlerinden tarama yöntemine, veri toplama tekniği olarak da doküman 

inceleme tekniğine başvurulmuştur. Araştırmanın sonucunda çoğumuzun dramaya dair 

doğru bildiği pek çok kavramın ve uygulamanın yanlışlığı üzerinde durulmuş ve literatür 

ışığında doğru olanlar açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Drama, Eğitimde Drama, Yöntem 
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İDEAL ÖĞRETMEN KİMDİR:  

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARI BAĞLAMINDA METAFORİK BİR ÇALIŞMA 

 

Dr. Emrah BOYLU 

İstanbul Aydın Üniversitesi,  

emrahboylu@aydin.edu.tr 

 

“İdeal öğretmen kimdir?” sorusu gündemde sürekli yer alan bir tartışma konusudur. 

Geçmişte öğretmenlerden beklenen yeterlikler ile bugün öğretmenlerden beklenen 

yeterlikler aynı olmadığı için “İdeal öğretmen kimdir?” sorusunun cevabı da çağın 

gereksinimleri doğrultusunda şekillenmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı 4. sınıf 

Türkçe öğretmen adaylarının ideal öğretmene yönelik algılarını metaforlar aracılığı ile 

belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 7 farklı bölgeden seçilen birer üniversitenin 

Türkçe öğretmenliği 4. sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Nitel araştırma 

yöntemlerinden biri olan olgu bilim yaklaşımından yararlanılan çalışmada, öğretmen 

adaylarından “İdeal öğretmen bana göre ………. gibidir, çünkü ...........” cümlesini 

tamamlamaları istenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen adayları ideal 

öğretmen kavramına yönelik 114 adet geçerli metafor üretmiştir. Bu bağlamda 114 

metafor dikkate alınarak her metaforun kavramsallaştığı alana göre gruplara ayrılmış ve 

belli bir tema altında toplanmıştır. Bu metaforlardan 6’sı herhangi bir temaya 

yerleştirilemediği için değerlendirilmeye alınmamıştır. Analiz sonunda öğretmen 

adaylarının ürettiği metaforlar “yol gösterici olarak öğretmen, evebeyn olarak öğretmen, 

öğrenme aracı olarak öğretmen, lider olarak öğretmen ve sanatkâr olarak öğretmen” 

şeklinde 5 farklı tema altında toplanmıştır. Tüm bu bulgulardan hareketle öğretmen 

adaylarının ürettikleri metaforlar ve gerekçelerine bakıldığında ideal öğretmene yönelik 

algılarının 21.yy. öğretmen yeterlikleri ile paralellik gösterdiği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: İdeal öğretmen, öğretmen adayları, algı, metafor. 
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KIRGIZ EĞİTİMİNİN GELİŞİMİNDE USUL-İ-CEDİD OKULLARI VE İSMAİL 

GASPIRALI’NIN ETKİSİ 

 

Dr. Kadiyan BOOBEKOVA 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 

kadiyan.boobekova@manas.edu.kg 

 

Öğretmen, eğitim-öğretim işinde önemli bir faktör olup, eğitimdeki başarı, onun çabasıyla, 

yeteneğiyle, kalitesiyle doğrudan orantılıdır. Öğretmen yetiştirmedeki eğitimin 

kalitesinin düşüklüğü, günümüzde herkesçe konuşulmaktadır, ancak bu doğrultuda 

arayışlar sürmesine karşın iyi bir çözüm yolu henüz bulunmamıştır. Öğretmen yetiştirme 

alanında kökten değişim yapılmalıdır. Öğretmen yetiştiren kurumlarda genel kültür, 

pedagojik formasyon ve alanla ilgili derslerin yanında, öğretmen adaylarına pedagojik 

yönden geliştirecek beceri ve bilgilerin uygulama ile kazandırılması, uygulama derslerine 

fazla saat ayrılması zaruridir. Öğretmen adaylarının okullara gidip, çocuklarla 

çalışmasına, okul ortamını öğrenmesine ağırlık verilmesi onlarda önemli gelişme 

sağlayacaktır. Çünkü öğretmen sadece ders esnasında çocuklara bilgi aktaran ve öğreten 

kimse değil, aynı zamanda onlarda insani ve milli değerlerin oluşmasında katkı sağlayan, 

iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmesinde yol gösteren kutsal mesleğin sahibidir.   

Çağımızda akademik bilgiye, bilgi yarışmasına çok önem verildiğinden, eğitime ve 

çocuğun insan olarak yetişmesine, milli değerlerin oluşmasına fazla önem 

verilmemektedir. İnsanın eğitilmesi öğretmenin sadece bilgi olarak değil, genel kültür ve 

görgü yönünden de yetişmesine bağlıdır. Yani, sadece teorik bilgi değil, deneyim, tecrübe, 

başkalardan, deneyimli öğretmenlerden öğrenme ve öğrencilere öğretirken öğrenme 

önemlidir. Başkalardan öğrenme, tecrübe paylaşımı, paylaşıma ve öğrenmeye açık olma, 

diğerlerinin başarılarını görme ve özenme, başarıya çabalama ile doğrudan orantılıdır. Bu 

alanda Usul-i Cedide okullarında çalışan eğitim uygulamasından örnek almak 

mümkündür. Bu okullarda öğretmenler her sene değişerek, başka ülkelerden geliyorlardı 

ve yerli öğretmenlere yöntem ve ders materyali konusunda yardımcı oluyorlardı.  

 

 

 

 

mailto:kadiyan.boobekova@manas.edu.kg
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Cedidcilik akımının üyeleri, yeni ders kitaplarını yazmak için öğretmenleri davet etmekle 

beraber eğitim ilkelerini, eğitim programını ve öğretim yöntemlerini değiştirme 

girişiminde de bulunmuşlardır. 

Bu bildiride amaç,  çağımızda ülkemizde öğretmen kalitesindeki sorunlar ve Usul-i Cedid 

okulllarındaki öğretmenlerin çabaları, güçlü ve bilinçli vatandaş yetiştirmede 

İ.Gaspıralı’nın görüşleri hakkında ve ufkun gelişmesinde tarihimize bakmanın 

öneminden söz etmektir.  

Anahtar kelimeler: öğretmen yetiştirme, öğretmen kalitesi, İ.Gaspıralı, deneyim. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA 

GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN İDEAL ÖĞRETMEN ALGILARI 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Doç. Dr. Mesut GÜN 

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

mesutgun@mersin.edu.tr 

 

İlhami KAYA 

MEB 

ilhamika@hotmail.com) 

 

Eğitim faaliyetlerinin yönlendiricisi, rehberi konumunda olan ve bireyin dünyasında 

anne-babadan sonra en baskın model olarak kabul edilen öğretmenlerin rolleri geçmişten 

günümüze değişiklikler göstermiştir. Sahip olduğu iyi özellikler bakımından öğretmenlere 

yönelik olarak “iyi öğretmen, başarılı öğretmen, ideal öğretmen” gibi kavramlar 

kullanılabilmektedir. Nitekim literatür incelendiği zaman araştırmacılar tarafından bu 

kavramların sıklıkla ele alındığı görülebilir. İdeal bir öğretmenin sahip olması gereken 

özelliklerin neler olması gerektiği ise araştırmacılar nezdinde sürekli tartışma konusu 

olmuştur.  

Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında görev yapan okul 

yöneticilerinin ideal öğretmen ile ilgili görüşleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu 

araştırmanın amacı “İdeal öğretmen kimdir?” sorusundan hareketle Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin “İdeal 

Öğretmen” algılarını belirleyebilmektir. 

Bu çalışmada görüşme metodu kullanılmış, görüşme esnasında katılımcılara 6 sorudan 

oluşan, uzman görüşleriyle son hali verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 

uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim 

kurumlarından görev yapan 15 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Katılımcılardan elde 

edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. 
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Araştırma sonunda okul yöneticilerinin günümüz öğretmenlerinde bulunması gerektiğini 

düşündüğü özellikler arasında “sevgi, çalışkanlık” kavramlarının ön plana çıktığı; okul 

yöneticileri tarafından ideal öğretmen kavramına ilişkin benzer tanımlar geliştirildiği; 

ideal öğretmenin sahip olması gereken mesleki özellikler arasında “gelişime açıklık”, 

kişisel özellikler arasında ise “dürüstlük, sorumluluk sahibi olma” kavramlarının ön plana 

çıktığı; ideal öğretmende bulunmaması gereken özellik arasında ise “kibir, bencillik, 

geleneksel olma” özelliklerinin daha çok dile getirildiği ve araştırmaya katılan okul 

yöneticilerinin büyük çoğunluğunun meslek hayatları boyunca ideal öğretmen algılarına 

uyan öğretmenler ile karşılaştıkları gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda 

geliştirilen çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Milli Eğitim Bakanlığı, örgün öğretim kurumları, okul yöneticileri, 

öğretmen algısı 
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TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEK HAYATLARINDA YAŞADIKLARI 

SORUNLAR VE BUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Dr. Faruk KAYMAN 

MEB 

farukkayman@gmail.com 

 

Eğitimin en önemli unsurlarından biri olan öğretmenlerin görevlerini icra ederken 

karşılaştıkları sorunları tespit edip bunlara çözüm yolları aramak sağlıklı bir eğitim 

ortamı oluşturmak adına önem taşımaktadır. Türkçe eğitimi alanında da birtakım 

sorunlar olduğu aşikârdır. Bu sorunlar her ne kadar akademik hayatta çeşitli 

araştırmalar vasıtasıyla dile getirilse de daha gerçekçi sorunları tespit edebilmek ve 

bunlara çözüm üretebilmek için Türkçe dersinin yürütücüsü olan sahadaki Türkçe 

öğretmenlerinin de görüşlerine başvurmak büyük bir önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı, Türkçe öğretmenlerinin meslek hayatları boyunca 

karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bunlara yönelik çözümler üretmeye çalışmaktır. 

Araştırmanın örneklemini Van ili merkez ilçelerine bağlı 8 ortaokulda görev yapan 27 

Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır.  

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmış, veri 

toplama aracı olarak da açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşme formu 

uygulanmıştır. Bu görüşme formları hazırlanırken alanında uzman 1 Türkçe 

öğretmeninden ve Türkçe eğitimi bölümünde görev yapan 3 öğretim üyesinden görüş 

alınmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde 

edilen bulgular tablo halinde verilmiştir.  

Araştırma sonucunda; Türkçe dersinin basit bir ders olarak algılanması, bu derste işlenen 

konuların çoğunlukla soyut konulardan oluşması ve öğrenci seviyesine uygun olmaması, 

konuların öğrencilerin ilgisini çekmemesi, temel dil becerilerinin geliştirilmesi noktasında 

öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin yetersiz olması, öğrencinin kendisini 

geliştirmesi noktasında imkânlarının yetersizliği, öğretmenlerin mesleki ve pedagojik 

anlamda yetersiz olmaları, müfredattaki bilgi yoğunluğu, öğrencilerin Türkçeyi doğru 

kullanması noktasında diğer alan öğretmenlerinin sorumluluk almaması, öğretmenlik 

mesleğine hak ettiği değerin verilmemesi, Türk Dil  

mailto:farukkayman@gmail.com
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Kurumunun yazım kurallarıyla ilgili bir standart belirlememesi, okullardaki internet ve 

alt yapı eksikliği, öğretmenlere yönelik mesleki eğitimlerin azlığı, ailelerin eğitim 

düzeylerinin düşüklüğü, özellikle doğu illerinde öğrencilerin Türkçeyi konuşma 

noktasında sıkıntı yaşamaları, öğretmenlerin çok fazla evrak işiyle uğraşmak zorunda 

kalmaları gibi sorunlar tespit edilmiştir.  

Öğretmenler tarafından bu sorunların çözümü noktasında; Türkçe dersinin işleneceği 

sınıfın görsel ve fiziksel materyallerle donatılması, her okulda zengin bir kütüphanenin 

oluşturulması, üniversitelerin daha donanımlı ve nitelikli öğretmen yetiştirme 

noktasında çalışmalarına hız vermesi, öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişim 

anlamında sürekli bir çalışma içinde olmaları, toplumda öğretmenlere ve Türkçe dersine 

yönelik olumsuz algıların değiştirilmesi için çalışmalar yapılması, müfredatın öğrenci 

seviyesine uygun hale getirilmesi, somut konuların ağırlıkta olması, derslerin materyaller 

eşliğinde işlenmesi, materyal tasarımına öncelik verilmesi, öğrencilere kitap okuma 

sevgisinin aşılanması, okulların donanım eksikliğinin giderilmesi, velilerin çeşitli 

çalışmalarla eğitimin içine çekilmesi ve bilinçli hale getirilmesi, müfredatın bölgelere göre 

hazırlanması ve esnek olması, müfredat hazırlanırken öğretmenlerin de fikirlerine 

başvurulması gibi önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretmeni, sorunlar, çözüm önerileri 
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TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN İDEAL ÖĞRETMEN ALGISI 

 

Dr. Faruk KAYMAN 

MEB,  

farukkayman@gmail.com 

 

Bireyin ve toplumun gelişiminde önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin bireysel ve 

mesleki açıdan nasıl bir donanıma sahip olması gerektiği sürekli tartışılan bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Öğretmen, sahip olduğu bilgiyi öğrenciye aktarmanın yanı sıra 

karakteri ve kişisel özellikleriyle de onu etkileyebilmektedir. Öğrenciler, öğretmenlerin 

sözlerinden ziyade davranışlarından etkilenmekte ve bu durum onların öğrendiklerini 

içselleştirmelerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada da ideal öğretmenin kim olduğu ve 

ideal öğretmende ne gibi özelliklerin olması gerektiği sorularına cevap aranmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, konunun muhataplarından olan Türkçe öğretmenlerinin ideal 

öğretmeni nasıl tanımladıklarını tespit etmek ve ideal öğretmene ilişkin algılarını 

belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Van ili merkez ilçelerine bağlı çeşitli okullarda 

görev yapan 25 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır.  

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmış, veri 

toplama aracı olarak da açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşme formu 

uygulanmıştır. Bu görüşme formları hazırlanırken alanında uzman 3 öğretim üyesinden 

görüş alınmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan 

elde edilen bulgular tablo halinde verilmiştir.  

Araştırma sonucunda Türkçe öğretmenlerinin ideal öğretmeni; öğrenciye öğrenmeyi 

sevdiren, amaçları uğrunda çalışması gerektiğini öğreten, öğrenciyle etkili iletişim 

kurabilen, öğrenciye dokunabilen, onda iz bırakabilen, onlara okumayı sevdiren, vicdanlı, 

mesleki yeterlilik konusunda sürekli kendini geliştiren, her öğrencinin öğrenme ve kişilik 

noktasında farklı olduğunu düşünerek hareket eden, öğrencilere bilginin yanında maddi 

ve manevi değerlerini öğretebilen, kendini mesleğine adayan, mesleki doyum ve 

saygınlığa ulaşmış, ahlaki donanıma sahip, yüreği sevgiyle dolu, sabırlı, dürüst, 

hoşgörülü, fedakâr biri olarak tanımladığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretmeni, ideal öğretmen, algı 
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GÜLŞEHRÎ’NİN MANTIKU’T-TAYR’INDA İDEAL ÖĞRETMEN  

 

Dr. Öğrt. Üyesi Özlem GÜNEŞ  

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,  

ozlem.gunes@izu.edu.tr  

 

Dr. Öğrt. Üyesi Esra TÜRK  

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,  

esra.turk@izu.edu.tr  

 

Doğu edebiyatlarının şaheserlerinden biri olan  Mantıku’t-tayr, 1187 yılında 

İranlı şairi Ferîdüddin Attâr tarafından kaleme alınmış tasavvufî bir mesnevidir. Terim 

anlamı itibariyle “kuşların dili” demek olan Mantıku’t-tayr, muhteva olarak, Hüdhüd 

önderliğinde yola çıkan binlerce kuşun Sîmurg’a, yani Hakk’a varmak için yedi zorlu 

vadiyi aşma çabalarını ele almaktadır. Alegorik mahiyette olan bu eser, her biri farklı 

insan tiplerini temsil eden kuşlar üzerinden tasavvufta seyr-i sülûk yolu ile kâmil olmayı 

ve Hakk’a ulaşmayı gaye edinen insanın hikâyesini anlatmaktadır. 

Attâr’ın Mantıku’t-tayr’ının Türk edebiyatındaki ilk tercümesi, Kırşehirli şair ve 

mutasavvıf Gülşehrî tarafından yapılmıştır. Eski Anadolu Türkçesinin önemli 

örneklerinden olan eser, sağlam bir dil şuuruyla Türkçe olarak yazılmış ve Gülşehrî’ye 

“Anadolu’da Türkçecilik cereyanını başlatan ve Türkçeye hiç bırakmamak kaydıyla sahip 

çıkan ilk şair” unvanını kazandırmıştır. Mesnevi nazım şekliyle yazılan eser, şairin yapı 

ve muhtevada yaptığı yenilik ve değişiklikler ile tercümeden çok telifî özelliğe sahiptir. 

Sanat değeri yüksek, insanları ahlaki faziletlere yönlendirip kötülüklerden 

sakındıran öğretici yönü ağır basan bir ahlak kitabıdır.    

Bu araştırma ile zengin bir sembolik bir dile sahip olan Mantıku’t Tayr eserinde 

Hüdhüd karakteri üzerinden ideal bir öğretmen modelinin değerlendirilmesi 

hedeflenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden belge tarama 

yöntemiyle beyitler tasnif ve tahlil edilmiştir.  Elde edilen bulgulara göre, Hüdhüd kuşu, 

farklı karakter özellikleri ile sembolize edilen, isteği ve gayreti az olan kuşlara, hakikat 

yolculuğunda rehberlik ederek öğretici kimliğiyle ön plana çıkmaktadır. Kuşların özlerine 

yaptıkları tekâmül yolculuğunda öncelikle varılacak hedefi açıklayarak onları hakikate 

davet etmektedir.  

mailto:ozlem.gunes@izu.edu.tr
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Hikâye boyunca anlatım, soru-cevap, hikâyeleştirme, örnek olay gibi farklı öğretim 

yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır. Çeşitli bahaneler ileri süren kuşların itirazlarına 

cevaplar verilip yolculuğa ikna edilmekte, gereksinimlere uygun zengin içerikli hikâyeler 

ile soyut kavramlar somutlaştırılmakta ve öğretimin bireyselleştirilmesi 

sağlanmaktadır. Bu çerçevede ideal öğretmen tartışmalarına farklı bir bakış açısı 

getirmek, Türk Edebiyatının önemli bir hazinesi olan Mantıku’t Tayr’ı günümüze taşımak 

ve millî kimliğimizin inşasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.   

 Anahtar Kelimeler: İdeal Öğretmen, Mantıkut’t Tayr, Gülşehri   
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İDEAL BİR ÖĞRETMEN MODELİ OLARAK SALİH SEFA YAZAR 

 

Ahmet DOĞRU 

MEB 

anoktadogru@gmail.com 

 

1962 – 1990 yılları arasında 28 yıllık öğretmenlik yapmış Salih Sefa Yazar, öğrencilerine 

edebiyat dersini çok sevdirmiş ve “Hocaların Hocası” namıyla tanınmıştır. Bu 

özellikleriyle adından hâlâ söz ettiren, ölümünden sonra da bu özellikleriyle anılan ideal 

bir öğretmen modelidir. Bu çalışmanın amacı, ideal bir öğretmen modeli olarak Salih Sefa 

Yazar’ın öğretmenliğini öğrencilerinin anlatıları ile ele alıp öğretmenlik mesleğine ilişkin 

kişisel özelliklerini belirlemek, rol model olarak gösterdiği öğretmen davranışlarını 

değerlendirmektir. Çalışmada ideal öğretmen modeli olarak Salih Sefa Yazar’ın sınıf 

yönetimi yaklaşımını belirleyerek bu yaklaşımın nasıl yansıtıldığını ortaya çıkarmaktır. 

Çalışmaya gönüllülük çerçevesinde 1970 – 1990 yılları arasında Salih Sefa Yazar’ın 

öğrencisi olmuş 10 kişi katılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan 

Anlatı (Narrative) araştırması deseni kullanılmıştır.  Veri toplama aracı olarak anı 

(hatıra)  yazısı yazılması istenmiştir. Yazılı metin olarak elde edilen verilerin içerik 

analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara bakarak “ideal öğretmen modeli” noktasında en 

çok öne çıkan özellikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İdeal öğretmen modeli, Salih Sefa Yazar, öğretmen özellikleri, 

öğretmen rol modeli 
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UMULUR Kİ FELSEFE EĞİTİMİ ÖĞRETMENDE FELSEFİ TUTUMU AÇIĞA 

ÇIKARSIN 

 

Doç. Dr. Mehmet Ali DOMBAYCI 

Gazi Üniversitesi  

dombayci@gazi.edu.tr 

 

Fahri KARS 

Milli Eğitim Bakanlığı  

fahrikars@gmail.com 

Sevgili Öğretmenim…  

Her halde beni hatırlamazsınız…. 

Sınıfta bıraktığınız öğrencilerin sayısı o kadar çok ki…. 

Oysa ben sizi, meslektaşlarınızı, eğitim diye adlandırdığınız bu işi ve sınıfta bıraktığınız 

bütün çocukları defalarca düşündüm…  

Bizleri tarlalara, fabrikalara sürüyor sonra da unutup gidiyorsunuz….. 

Metnin girişinde yer verilen bu ifadeler “Barbiana Öğrencilerinden Mektup” adlı eserde 

yer alan mektuplardan bir kesit. Bu eser 1975 yılında kaleme alınmış olsa da bu tarz 

mektupların yazıldığı veya çevremizde bu tarz öğretmenlerin olduğunu bilmekte ve 

görmekteyiz. Bir nesli inşa eden, eğiten bir öğretmenin böyle olduğu bir toplum her halde 

geleceğe umutla bakamıyor olsa gerek.  

Şurası bir gerçek ki öğretmen eğitim öğretim süreçlerinin en önemli öğelerinden birisidir. 

Öğretmen genç insanlara bilgi aktarmanın yanı sıra onlara sorgulamayı, eleştirel 

düşünmeyi, yaratıcı düşünmeyi öğreten ve Konfüçyüs’ün de ifade ettiği gibi 

davranışlarıyla örnek olmak gibi sorumlulukları olan önemli bir öğedir. Ayrıca Cemil 

Meriç’in entelektüel için ortaya koymuş olduğu nitelikleri bizler öğretmen için de 

söyleyebiliriz. Meriç’e göre entelektüel, zamanın irfanına sahip, ülkesinin dilini, tarihini 

bilecek, dünyadaki belli başlı düşünce akımlarına yabancı olmayacaktır. Ayrıca peşin 

hükümlere iltifat etmeyecek, olayları kendi kafasıyla inceleyip değerlendirecektir. 

Vasıfları dürüst, uyanık ve cesur olmaktır. Yani bir bilgi hamalı değildir entelektüel. Bilgi 

hamalı olmayan bir öğretmen, öğretmenliğin yalnızca bilgi işi değil tavır işi olduğunun 

bilincindedir aynı zamanda.  
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Peki bu kadar önemli bir rolü üstlenecek olan öğretmenlere bu nitelikleri ve kişilik 

özelliklerini nasıl kazandıracağız? Bu niteliklere ve özelliklere sahip bir öğretmenin 

mesleki ve bilgi yeterliliklerinin yanında en temel de bir eğitim felsefesine sahip olması 

gerekmektedir. Bir öğretmenin eğitim felsefesine sahip olabilmesi içinde eğitimin her 

kademesinin temel ihtiyaçlarından biri olan nitelikli bir felsefe eğitimine ihtiyaç vardır.  

Nitelikli bir felsefe eğitimi alan bir öğretmen hem kariyerizm hem de okul ve aile 

kıskacından kurtulabilir ve öğrencilerine daha iyi bir eğitim sunabilir. Kendisi 

sorgulamayan eleştirmeyen ve yaratıcı düşünemeyen bir kişiden bunları yapabilen 

nesiller yetiştirmesi oldukça zor görünmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Öğretmen eğitimi 
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EKRAN KULLANIM SÜRESİNİN ÇOCUKLARIN DİKKAT SÜRELERİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Esra Birak 

 kzklesra@hotmail.com   

 

Doç. Dr. Özkan Sapsağlam 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

ozkaanim@gmail.com 

 

Günümüzde gelişen teknolojinin de etkisiyle ekran kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. 

Koronavirüs salgını sürecinde, eğitim-öğretimin bilişim teknolojileri aracılığıyla uzaktan 

eğitim yoluyla yapılması ve elektronik aletlerin çocuklarda günlük vakit geçirme aracı 

olarak kullanılması çocukların ekran kullanım sürelerini arttırmıştır. Çeşitli çalışmalar 

ekrana maruz kalmanın, çocuklarda azalmış dikkat becerileri ve bilişsel yetenekleri, 

davranışları ve akademik performansları üzerinde zararlı etkilerle ilişkili olabileceğini, 

dahası ekrana maruz kalmanın sosyal etkileşim yoluyla öğrenmeye kıyasla verimsiz 

olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın amacı, çocuklarda ekran kullanım süresinin 

okul öncesi dönem 5 yaş çocuklarının dikkat süreleri üzerindeki etkilerini incelemektir. 

Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni esas alınarak 

yapılandırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir anaokulunda eğitim gören 5 yaş 

grubu 20 çocuk araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 

oluşturulmasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme tekniği 

kullanılmıştır.  Çalışmada, veri toplama aracı olarak ebeveynlere yönelik görüşme formu, 

okul öncesi öğretmenlerine yönelik çocuk gözlem formu ve beş yaş çocukları için 

geliştirilmiş yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmanın veri analiz süreci 

devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, okul öncesi dönem, uzaktan eğitim, ekran kullanım süresi, 

dikkat 
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ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNDE İDEAL İNSAN, ÖĞRETMEN VE 

DEVLET ADAMI  

 

Öğr. Gör. Dr. Yusuf GÜNAYDIN 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

yusuf.gunaydin@hotmail.com 

 

Edebiyatın toplumdan ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Çünkü edebiyat, özelde var 

olduğu toplumun genelde ise var olduğu dünyanın zaman, mekân ve olaylarıyla şekillenir. 

Edebiyatın anlattığı insanın kendi gerçekliğidir. Her fikir, dil, bakış açısı içinde yetiştiği 

toplumun izlerini taşır. Yaşadığı ve yetiştiği dönemin izlerini eserlerinde açık bir biçimde 

takip edebildiğimiz yazarlarımızdan biri de Ömer Seyfettin’dir. Ömer Seyfettin, Türk 

tarihinin dönüm noktalarından biri olarak nitelendirebileceğimiz II. Meşrutiyet yıllarının 

siyasi ve sosyal gelişimine tanıklık etmiştir. Bu tanıklık sadece dünyanın ve ait olduğu 

ülkenin meselelerine duyarlı olmak şeklinde değil, aynı zamanda bu meselelerin de ele 

alındığı eserler bırakmak şeklinde tezahür etmiştir. Ömer Seyfettin, Tanzimat’la edebiyat 

dünyamıza giren kısa hikâyecilik sayesinde dönemini arı bir dille anlatmayı başarmıştır. 

Üç kıtada hüküm sürmüş bir devletin geldiği noktayı kabullenemeyen yazar, kaybedilmiş 

imparatorluğun sızısını içinde derinden hissetmiş ve ayağa kalkmanın mazi, hâl, ati 

bilincinde bir toplum sayesinde olacağı düşüncesiyle toplumu aydınlatma yolunu tercih 

etmiştir. Eserlerinde her yaştan ve her kesimden insanları temsil edebilecek kadar zengin 

bir şahıs kadrosu yer alır. Bu da yazara, aktarmak istediği değerleri hikâye kahramanları 

üzerinden kolayca topluma ulaştırabilme fırsatı vermektedir. Ömer Seyfettin, zaman 

zaman kahramanların gülünç durumları üzerinden toplumsal mesaj vermeyi de tercih 

etmiştir. Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde ideal insanı, öğretmeni, devlet adamını ortaya 

koymayı amaçlayan araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

analiziyle elde edilmiştir. Bu araştırmanın inceleme nesnelerini Ömer Seyfettin’in 

hikâyeleri oluşturmaktadır. İdeal insan tasvirinde dürüstlük, aileye sadakat, ideal anne 

baba tutumları; devlet adamında adalet, cesaret, basiret; ideal öğretmende çalışkanlık, 

giyim kuşama özen, disiplin, etkili iletişim, temizlik, sevgi gibi hususların ön plana 

çıkarıldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ömer Seyfettin, ideal insan, hikâye  
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FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN OTİZMLİ ÇOCUKLARIN 

KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE 

YÖNELİK BİR EYLEM ARAŞTIRMASI 

 

Ayşegül Kavak  

aysegulkavak1717@gmail.com 

 

Doç. Dr. Özkan Sapsağlam 

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

ozkaanim@gmail.com 

 

Otistik spektrum bozukluğu olan çocuklar sözel veya sözel olmayan iletişim, sosyal 

etkileşim, odaklanma ve öğrenme güçlüğü gibi farklı zorluklar yaşamaktadırlar. Özel 

eğitim sürecinde otizmli çocuklara kavram öğretimi oldukça zorlu bir süreçtir ve bu 

süreçte farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Bu 

araştırmanın amacı farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin, otizmli çocukların kavram 

öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemi 

ve eylem araştırması desenine göre kurgulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 

İstanbul’da bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitimlerine devam eden 

dört ve beş yaş grubunda bulunan iki erkek ve iki kız çocuk katılmıştır. Araştırma verileri, 

araştırmacılar tarafından geliştirilen kavram değerlendirme formu ve gözlem formu 

aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde nitel veri analiz 

yöntemlerinden yararlanılmış olup, veri analiz süreci devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum, Çocuk, Özel Eğitim, Kavram Öğretimi, Öğretim 

Yöntemleri                                                                                                 
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TÜRK ŞİİRİNDE İDEAL ÖĞRETMEN 

 

Prof. Dr. Muhammed Eyyüp SALLABAŞ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

sallabas@gmail.com 

 

Murat DAĞ 

Millî Eğitim Bakanlığı 

dag390@gmail.com 

 

Öğretmen kimliği ve konusu edebiyatımızın özellikle nesir türünde işlenmiş, çeşitli 

yönlerden irdelenmiştir. Türk edebiyatının önemli yazarlarının bazı romanlarında 

başkarakter olarak yer bulan “öğretmen” figürüne şiir türünde yeteri kadar yer 

verilmemiştir. Bu da şiirlerde öğretmen modelinin işlenmesinin eksik kalmasına neden 

olmuştur. Bu çalışmada özellikle Türk edebiyatının tanınmış isimlerinin şiirlerinden 

hareketle “öğretmen” temasının nasıl işlendiği; ideal / beklenen öğretmen tipi ve 

özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman incelemesi kullanılmış ve Türk edebiyatının seçkin şairlerinden Mehmet Âkif 

Ersoy,  Mithat Cemal Kuntay, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Özdemir Asaf, Melih Cevdet Anday 

vb. isimlerin “öğretmen” temasıyla kaleme aldığı şiirler incelenmiştir. Çalışma sonucunda 

Türk şiirinde yer alan ideal öğretmen ve öğretmenden beklenenler ifade edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İdeal Öğretmen, Şiir, Türk Edebiyatı, Türkçe 
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“İDEAL ÖĞRETMEN” ALGISI ÜZERİNE FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA 

 

Gökhan GÜNEŞ 

gunesgkhan@gmail.com 

 

Mustafa YILDIRIM 

mstf.yildirim58@gmail.com 

 

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri önemini ve değerini her zaman koruyan 

kavramlardan biri eğitim-öğretimdir. İnsanın kendini tanıyıp bilmesinin ve 

geliştirmesinin en temel yolu olan eğitimin vazgeçilmez parçalarından biri de 

öğretmendir. Öğretmen, salt bir bilgi aktarıcısı olmaktan ziyade bireyi hayata hazırlayan 

ve onun karakterinin şekillenmesinde önemli bir yer teşkil eden rehberdir. Öğretmenlik, 

diğer meslek gruplarından ayrı olarak bir insan yetiştirme sanatıdır. Bireyin karakterinin 

şekillenmesinde doğrudan etkisi olan öğretmen, dolaylı olarak da toplumun 

şekillenmesinde rol oynamaktadır. Dolayısıyla her öğretmenin ideal eğitim-öğretim 

ortamlarının oluşması ve amaçlanan bireyi yetiştirebilmesi için belli özellikleri taşıması 

gerekmektedir. Toplumdan topluma, çağdan çağa değişen teknolojik değişimler, kültürel 

farklılıklar her ne kadar eğitim sistemlerini ve öğretmenlik mesleğini etkilese de 

“öğretmen” olgusunun değeri ve önemi daima korunmuştur. Bu bağlamda bu araştırmada 

farklı kademelerde görev yapan öğretmenlerin ideal öğretmen tasavvurları ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) 

desenine göre tasarlanan araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 

veriler toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Araştırma neticesinde hâlihazırda öğretmen olan katılımcıların ideal öğretmen 

tasavvurlarının ne olduğu, ideal öğretmenler ile hayatlarının herhangi bir döneminde 

karşılaşıp karşılaşmadıkları, ideal öğretmenlerin etkileyici yönleri, öğrencileri hangi 

özellikleri taşıyan öğretmenlerin daha çok etkilediği ve katılımcıların karşılaştıkları ideal 

öğretmenlerden nasıl yararlandıkları gibi soruların cevaplarına yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İdeal öğretmen, öğretmen görüşü, öğretmen nitelikleri 
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KÂZIM NAMİ DURU’DA İDEAL ÖĞRETMEN TASAVVURU 

 

Doç. Dr. Talat AYTAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  

talataytan@gmail.com. 

 

Gökhan GÜNEŞ 

gunesgkhan@gmail.com. 

 

Mehmet SAYDAM 

İstanbul Üniversitesi,  

saydammehmet01@gmail.com 

 

19. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul’da doğan Mehmet Kâzım hem Türkçe eğitimi hem de 

Cumhuriyet Dönemi eğitim tarihinde önemli kişiler arasında yer almaktadır. Nami 

mahlasını şiirle meşgul olduğu yıllarda alan Kâzım Nami Duru; kariyerine bir asker 

olarak başlamış ve öğretmenlikten müfettişliğe, yazarlıktan Talim Terbiye Kurulu 

üyeliğine kadar eğitimin birçok kademesinde görev yapmıştır. Duru, Cumhuriyet’in ilk 

yıllarından itibaren bir eğitimci olarak görüşlerini bilimsel pedagojik esaslara 

dayandırarak açıklamaya çalışmıştır. Siyasetçi, yazar, idareci gibi farklı kimlikler taşısa 

da Kâzım Nami Duru eğitimci (öğretmen) kimliği ile öne çıkmıştır. Bu bağlamda eğitim-

öğretimin, okul-müfredat-öğretmen-veli gibi farklı bileşenlerine değinerek farklı 

noktalarda yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunmuştur. Eğitim sistemlerinin 

güncellenmesi ve çağa uygun hale getirilmesini vurgulayan Nami, bu amaç doğrultusunda 

öğretmene ayrı bir önem verir. Kâzım Nami Duru’ya göre öğretmenlik herhangi bir meslek 

değildir. Öğretmende bulunması gereken ahlaki meziyetleri detaylı bir biçimde ele alan 

Duru, öğretim içerik ve metotlarına da değinmiştir. Bu araştırmada Cumhuriyet dönemi 

eğitim tarihinde önemli vazifeler almış ve aynı zamanda bir öğretmen olan Kâzım Nami 

Duru’nun “ideal öğretmen tasavvuru” ortaya koyduğu görüşler çerçevesinde irdelenmiştir. 

Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması desenine göre tasarlanan araştırmada 

doküman incelemesi ile veriler toplanmış ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma 

neticesinde Kâzım Nami Duru’nun Türk eğitim sistemindeki ideal öğretmen tasavvuru 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kâzım Nami Duru, eğitim, ideal öğretmen 
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İLİM, FİKİR VE İNSAN BAĞLAMINDA MESLEĞE ADANMIŞ 61 YIL:  

PROF. DR. BİROL EMİL 

 

Öğr. Gör. Gültekin LÜLECİ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

lulecigultekin@gmail.com 

 

Öğretmen, devletin ve toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve 

öğretim sunmakla görevli kişiye verilen mesleki unvandır. “İdeal öğretmen”in vasıflarını 

belirlerken vazifesindeki başarılar, yetiştirdiği öğrenciler ve topluma kazandırdığı 

bireyler ön plana çıkmaktadır. Ancak unutulmaması gereken bir husus ise o “İdeal 

Öğretmen”e örnek teşkil edecek ve onu yetiştirecek akademisyenlerdir. Öğretmeni 

“numune-i imtisal” ifadesi ile tanımlayan ve mesleğini “hayatının manası” olarak gören 

Prof. Dr. Birol Emil, 9 Kasım 2020 tarihi itibariyle meslek hayatının 61. yılını geride 

bırakmıştır. Mesleğine öğretmen olarak 1959 yılında Erzurum Lisesi’nde başlamış, 

sonrasında Türkiye ve yurtdışında birçok ünversitede hiç ara vermeden devam etmiştir. 

Kendisinin de tabiri ile “En Büyük Hocalar’dan Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mehmet 

Kaplan’dan eğitim almış ve günümüzde birçok öğretmen ve akademisyenin hocası 

olmuştur. Mesleğe adanmış uzun yıllar, yetiştirdiği onlarca öğretmen ve akademisyen, 

onun “Hocaların Hocası” olarak da anılmasına vesile olmuştur. Birol Emil’e göre 

öğretmenlik mesleğinin temelinde üç önemli unsur bulunmaktadır: ilim, fikir ve insan. 

Bu üç unsur öğretmenlik mesleğinde vazgeçilmezdir. Ancak o, bu unsurların yanında 

hocası Mehmet Kapla’nın da “talimat gibi tavsiyesi” olan “ilmini bir ahlak haline 

getirmesi” fikrinden hiçbir zaman ayrılmamıştır. Bu yönüyle “ideal öğretmen” ilim, fikir 

ve insan unsurlarının yanında ilim ahlakının da bütün değerlerine sahip olmalıdır.   

Araştırmamızda Birol Emil’in “ideal öğremen/akademisyen” hakkında görüşlerinin yanı 

sıra öğrencilerinin ve meslektaşlarının Birol Emil hakkındaki yazılarından oluşan ve 

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları tarafından yayımlanan “Prof. Dr. Birol Emil Armağanı” 

isimli eserdeki yazılar döküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Mesleğinde geçen yılları 

“her zaman şükran-ı nimet oldu, asla küfran-ı nimet olmadı” şeklinde ifade eden Birol 

Emil’in hem kendi fikirleri hem de onun hakkında yazılan yazıları incelemiz neticesinde 

ideal öğretmenin vaısflarının yanı sıra, onu yetiştiren bir de ideal akademisyenin var 

olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Birol Emil, ideal öğretmen, ahlak 
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BİR ÖĞRETMEN GELİŞİM ÖRNEĞİ: YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER 

 

Bilim Uzmanı, Zarife Gökçen KARADEM 

Şanlıurfa Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi,  

zgokcenkaradem@gmail.com 

 

Her alanda gelişim ve değişimin yaşandığı çağımızda yenilikçilik, toplumdaki her bireyde 

bulunması gereken önemli yetkinliklerden biridir. Öğretmenler bu yetkinliklerin 

çocuklara ve gençlere kazandırılmasında başrol oynamaktadır. Bu yüzden her öğretmen 

yenilikçi olmalıdır. Bu anlayışla 2018 yılında Şanlıurfa’da “Yenilikçi Öğretmenler” adında 

bir ekip kurulmuştur. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan 100 den fazla öğretmen Yenilikçi 

Öğretmenler ekibi içinde yer almıştır. Ekip ülkemizde eğitim kalitesi ve niteliği 

konularına kafa yoran, öğretme kavramının okul ortamına hapsedilmesine karşı çıkan, 

çocuklar arasındaki farklılıkların zenginlik olduğunun farkında olan, öğrenmeye açık, 

paylaşımcı, ekip ruhu ile çalışmaya gönüllü, yenilikçi öğretme yaklaşımları ile proje 

tabanlı eğitimin gücüne inanan öğretmenlerden oluşmuştur. Öğretmenler kendi öz 

dinamiklerini kullanarak birbirlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesine 

yardımcı olmuştur. Yenilikçi Öğretmenler Ekibi 2018 ile 2020 yılları arasında seminerler, 

atölye çalışmaları, eğitimler gerçekleştirmiş olup ulusal ve uluslararası birçok projeye 

imza atmıştır. Aynı zamanda ulusal bir zirve düzenlemiştir. Tüm faaliyetlerde toplam 

2000 den fazla öğretmen katılımcı olarak yer almıştır. Bu çalışmanın amacı bir öğretmen 

gelişimi örneği olarak “Yenilikçi Öğretmenler” ekibini tanıtarak yaptıkları faaliyetleri 

ortaya koymaktır. Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması olarak 

yürütülmüştür. Çalışmada öğretmenlerin bu ekip içinde yer almalarının kişisel ve mesleki 

anlamda kendilerine ne kazandırdığına yönelik görüşlerine yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi Öğretmenler, Öğretmen gelişimi,  
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TÜRKÇE/EDEBİYAT ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME TARİHİNDE  ÖRNEK BİR 

KURUM: YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU 

 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZTÜRK 

Kastamonu Üniversitesi 

bozturk@kastamonu.edu.tr 

 

Mehmet SOYUÇOK 

Millî Eğitim Bakanlığı 

mehmetssoyucok@gmail.com 

 

Cumhuriyet Döneminde Türkçe ve edebiyat öğretmeni yetiştiren kurumları Gazi Eğitim 

Enstitüsü, Yüksek Öğretmen Okulu ve Üniversitelerin Edebiyat Fakülteleri 

oluşturmaktadır. Ancak “Darülmuallimin-i Aliye, Yüksek Muallim Mektebi, Yüksek 

Öğretmen Okulu” adları ile eğitim tarihimizde yer alan en eski öğretmen yetiştiren kurum 

Yüksek Öğretmen Okuludur. Tarihi 16 Mart 1848’de kurulan Darülmuallimin-i Rüşdî’ye 

kadar uzanmaktadır.  Yüksek Öğretmen Okuluna temel olan bu kurum orta dereceli 

okullara öğretmen yetiştirmek amacıyla açılmış ancak zaman içinde geliştirilerek 

bünyesine ilk, orta ve liselere öğretmen yetiştiren kısımları da içine alan 

“Darülmuallimin-i Âliye” adlı kuruma dönüşmüştür. 1891 yılında bu şekli alan kurumun 

içinde yer alan Âli kısmı Fen ve Edebiyat bölümleriyle bugünkü lise düzeyindeki okullar 

olan idadilere öğretmen yetiştiren bir yüksek okul olmuştur. Okul 1924 yılında Yüksek 

Muallim Mektebine dönüştürülmüştür. 1934 yılında Yüksek Öğretmen Okulu adını alan 

bu kurum eğitim tarihinde örnek bir model olup çalışmada, Türkçe/Edebiyat öğretmeni 

yetiştirmedeki yeri ile ele alınmaktadır. Okul; tarihî gelişim, yapı, program, öğretim 

kadrosu, öğrenci kayıt ve kabul şartları, ders geçme ve mezuniyet şartları gibi çeşitli 

değişkenler açısından değerlendirilerek okulun Türkçe/Edebiyat öğretmeni 

yetiştirmedeki katkısının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemine 

uygun olarak yapılandırılan çalışmanın verileri doküman incelemesi ile elde edilmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda Osmanlı döneminde açılarak öğretmenliğin meslek olarak 

algılanmasında büyük rol üstlenmiş bu kurumun en temel özellikleri olarak, alan 

derslerinin üniversitede, pedagojik formasyon eğitimi ve genel kültür ders- 
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lerinin okulda verilmesi, öğrenci seçiminde niteliğin göz önünde bulundurulması, 

Edebiyat bölümüne girmek isteyen adayların önceleri bölüm dersleri ile yabancı dilden, 

1940’tan sonra ise Türkçe Kompozisyon, Edebiyat ve Tarih’ten yazılı sınava, Edebiyat ve 

Tarih’ten sözlü sınava girmesi, ders geçme sınavlarının yazılı ve sözlü olmak üzere iki 

aşamada gerçekleştirilmesi, mezun olmak için ayrıca başarılı bir staj devresi geçirme 

zorunluluğunun olması, öğrencilerin yalnızca sınav başarısının değil, fakültedeki ve 

okuldaki genel durumu ile öğretmenlik ehliyetinin de değerlendirilmesi, okulun öğretim 

ve yönetim kadrosunda görev alanların dönemin aydın ve seçkin kişileri olması sayılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Öğretmen Okulu, Türkçe/Edebiyat Öğretmeni Yetiştirme 
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İDEAL BİR TÜRKÇE ÖĞRETMENİNİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek YILDIRIM BİLGEN,  

Z. Bülent Ecevit Üniversitesi 

 esradilekyildirim@hotmail.com , 

 

Şenay MERAL ZEYTİN 

MEB Hasan Ali Yücel Ortaokulu 

meralsenay8@gmail.com 

 

Eğitim, toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Eğitimin ideal 

bir noktaya ulaşabilmesi için bütün ögelerinin, ideal niteliklere ve donanıma sahip 

olması gerekmektedir. Eğitimin niteliklerini etkileyen en önemli etkenlerin başında 

öğretmenlerin gelmesinden dolayı bu çalışmada, Türkçe öğretmenleri ile “ideal 

öğretmenin nitelikleri” üzerine çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, Türkçe 

öğretmenlerinin görüşlerine göre ideal bir Türkçe öğretmeninin niteliklerinin 

belirlenmesidir. Ayrıca, ideal öğretmen niteliklerine göre Türkçe öğretmenlerinin, 

kendilerini nasıl algıladıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırmada; nitel 

araştırma yöntemlerinden, durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum 

çalışmasının en temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır. 

Bir duruma ilişkin etkenler bütüncül bir yaklaşımla araştırılır, ilgili durumdan nasıl 

etkilendikleri ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri üzerine odaklanır. (Yıldırım ve 

Şimşek, 2005) Araştırmanın çalışma grubu, çeşitli illerde görev yapan altmış Türkçe 

öğretmeninden oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak uzman 

görüşleri alınarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır. Görüşme formundan elde edilen nitel verilerin analiz 

edilmesinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkçe 

öğretmenlerine yöneltilen “İdeal öğretmen size göre kimdir ve ideal Türkçe öğretmeni 

nasıl olmalıdır?” sorusuna verilen yanıtlar benzerlik göstermiştir. Çoğunlukla; ideal 

öğretmenin mesleğini seven, kendini geliştiren, akademik birikimi olan ve bu birikimi 

aktarabilen, öğrencilerin kalbine dokunabilen, mesleğini seven, öğrenci merkezli olan  
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ve öğrenciye model olan cevaplarını vermiştir. İdeal öğretmeni bir kişi üzerinden 

tanımlayan öğretmenler; Hasan Âli Yücel ve İlber Ortaylı cevaplarını vermiştir. İdeal 

bir Türkçe öğretmeni tanımında da çoğunlukla; dilimizi düzgün kullanan, alana hâkim, 

işini seven, çocukların hayatına dokunan cevapları verilmiştir. Çalışmaya katılan 

öğretmenlerden sekiz kişi, ideal öğretmene sahip olmadıklarını söylerken çoğunluğun 

ideal bir öğretmene sahip olduğunu görmekteyiz. Çalışmadaki Türkçe öğretmenlerinin 

çoğu, kendilerini ideal öğretmenliğe ulaşmış saymadıklarını belirtmiştir.   

Anahtar Kelimeler: İdeal Öğretmen, Türkçe Öğretmeni  
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DİJİTAL MEDYANIN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ HAYAL 

GÜCÜNE YANSIMALARI 

 

Gizem Albayrak 

gizemalbayrak.1998@gmail.com 

 

Doç. Dr. Özkan Sapsağlam 

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

ozkaanim@gmail.com 

 

Okul öncesi dönem, doğum sonrası yaşam evreleri dikkate alındığında bilişsel, fiziksel, 

psikomotor, dil ve ahlak gelişimi gibi alanlar da gelişimin en yoğun olduğu dönemdir. 

Çocuklar bugün adeta dijital bir dünyada var olmakta ve çocukların dijital medya 

içerikleriyle tanışıklıkları yaşamın ilk yıllarında başlamaktadır. Özellikle son yıllarda 

gittikçe artan dijital medya kullanımının okul öncesi dönem çocukların gelişimi üzerinde 

olumlu ve olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Çocukların birçok beceri ve davranış 

kazandığı bu dönemde özellikle hayal gücü gelişimi büyük bir önem taşımaktadır. Bu 

çalışma ile okul öncesi dönemde bulunan 5 yaş grubu çocukların dijital medya 

kullanımları ve dijital medya kullanım alışkanlığının çocukların “hayal gücü” üzerindeki 

yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ve durum 

çalışması deseni temelinde tasarlanmıştır. Çalışmaya farklı okul öncesi eğitim 

kurumlarında eğitim alan 5 yaş grubu 20 çocuk katılmıştır. Çalışma grubunun 

oluşturulmasında seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi 

ve maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri görüşme 

formu, çocuklar tarafından yapılmış resimler ve hikaye tamamlama etkinliği aracılığıyla 

toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde nitel veri analiz yöntemlerinden 

yararlanılmıştır. Araştırmanın veri analiz süreci devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Okul Öncesi Dönem, Hayal Gücü, Dijital Medya 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

 

Öğr. Gör. Saadet BARTAN 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

saadet.bartan@ksbu.edu.tr 

 

Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecine ilişkin düşüncelerini 

belirlemek ve uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları sorunlar ile bu sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.  Araştırma nitel araştırma 

yöntemlerinden olgubilim deseni benimsenerek gerçekleştirilmiştir.  Araştırmaya okul 

öncesi öğretmenliği yapmakta olan 10 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın 

verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada toplanan veriler 

içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.  Araştırma sonuçlarına bakıldığında, okul 

öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim için kendilerini kısmen yeterli gördükleri, okul 

öncesi eğitimin uzaktan eğitim yolu ile verilmesi sürecinde planlama, uygulama ve 

değerlendirme aşamalarında sorunlar yaşadıkları, gerekli alt yapı yetersizliğinin uzaktan 

eğitimi etkileyen en önemli dış faktör olduğu, uzaktan eğitim sürecinde aileler ile daha 

fazla iletişim içinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları arasında okul 

öncesi öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm önerilerine bakıldığında ise 

uzaktan eğitim için gerekli teknolojik bilgilere sahip olunması, dikkat çekecek ve dikkat 

süresini artıracak uygulamalar gerçekleştirilmesi gerektiği ve okul öncesi 

öğretmenlerinin sözel ve beden dilini etkili kullanmaları gerektiği ifade edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Okul öncesi eğitim, uzaktan eğitim, öğretmen 
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ROUSSEAU’NUN EMİLE YA DA EĞİTİM ÜZERİNE ESERİNDE “İDEAL 

ÖĞRETMEN” 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Bartan 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

murat.bartan@dpu.edu.tr 

 

Jean Jacques Rousseau “Bir insanı 'adam' etmeyi ele almadan önce, bu işi üzerine almış 

olanın 'adam' olması şarttır. Bu kişi aynı zamanda gayesine hizmet eden, iyi alışkanlıkları 

ve huyları olan ve bildiklerini hayata geçiren bir insan olmalı. Bu özellikleri bir 

öğretmende arayabilirsiniz” bu ifadesi ile ideal öğretmenin ilk özelliğini ortaya 

koymaktadır. Bu araştırma, Jean Jacques Rousseau’nun, “Emile ya da Eğitim Üzerine” 

isimli eserinde öğretmenlik mesleğine bakışı ve ideal öğretmen özelliklerinin neler 

olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler,  J.J. 

Rousseau’nun 1762 yılında kaleme aldığı “Emile ya da Eğitim Üzerine” eserinden 

doküman incelemesi yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında Baştürk (2004), 

Akagündüz (2009) ve Avunç’un (2009) çevirisini yaptığı kitaplar ele alınmıştır. Verilerin 

analizinde nitel araştırma modeli içerisinde yer alan betimsel analiz kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçları incelendiğinde, Rousseau’nun, öğretmenlik mesleğini soylu bir 

meslek olarak algıladığı, öğretmenliğin onurlu kişiler tarafından yapılması gerektiğini 

ifade ettiği görülmüştür. Araştırmanın diğer sonuçları arasında öğretmenlerin kişisel 

özelliklere ilişkin, öncelikle doğru rol model olması, öğretmenlik mesleği için uygun 

özelliklere sahip olması, çocuğu koruyan bir anlayışta olması, kendini iyi yetiştirmiş, genç 

yaşta öğretmenler olması gerektiğini belirtmiştir. Araştırmanın sonuçları arasında eğitim 

öğretim sürecine ilişkin, öğretmenlerin bilgiyi somutlaştırmaları gerektiğini, yakından 

uzağa ilkesine uygun bir planlamanın yapılmasını, teorik yapının yerine uygulama 

gerektiren çalışmaların olmasını, cezanın kullanılmamasını, çocuğu merkeze alan bir 

eğitimin olması gerektiğini ve öğretmenin rehber görevi üstlenmesi gerektiğini belirttiği 

görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, Eğitim, Emile 
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ÖĞRETMEN VE MİZAH 

 

Prof. Dr. Suat UNGAN 

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi 

ungan@trabzon.edu.tr 

 

Bu çalışmada öğretmenin sınıfta yapmış olduğu mizahın boyutları, türleri, öğrenciyi 

etkileyen yönleri üzerinde durulacaktır. Mizahın güldürme, eğlendirme, eleştirme, stresle 

başa çıkma, problem çözme, bireyi rahatlatma, bireyin öz güven kazanmasını sağlama, 

gergin ortamlarda yumuşatıcı özelliği barındırma, depresyondaki kişilere terapi yapma 

unsurları vardır. Mizahta üstünlük kurma, rahatlatma ve uyuşmazlık kuramları ön plana 

çıkmaktadır. Üstünlük kurma durumunda karşı tarafın şahsiyetinin ezilmesi, rahatlatma 

durumunda bireyin içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulmasına zemin 

hazırlanması, uyuşmazlık kuramında ise bireyin beklentileri ile sonuçları arasında oluşan 

çelişkinin gözler önüne serilmesi amaçlanmaktadır. Üstünlük kuramında kişinin 

gururunun incinme ihtimali yüksektir. Şahıslar üzerinden yapılan bu espriler kişiyi 

küçük düşürme riskini beraberinde getirir. Çünkü bu espride aynı zamanda alay etme 

durumu da mevcuttur. Uyuşmazlık kuramında beklenilen bir sonucun tersi durumu 

yakalama, ona işaret etme hali vardır. Bunda da dikkat ön plana çıkmaktadır. Bireyin 

sıkıştığı zaman yapmış olduğu savunma mekanizmasından oluşan mizahlar rahatlatma 

kuramını yansıtmaktadır. Günlük hayatta bu tür mizahlarla birçok kere 

karşılaşılmaktadır ki zeki kişiler bu esprilerle zor anlardan kolayca 

kurtulabilmektedirler. Öğretmenler derslerde çoğu kere mizahın üstünlük kuramını 

uygulamaktadırlar. Onlar derste mizah yaparken daha ziyade bireyler üzerinde 

yoğunlaşmakta öğrenci özelinde yaptıkları esprilerle sınıfı rahatlatmaktadırlar. Fakat bu 

durum aynı zamanda üzerinde espri yapılan kişiyi gizli olarak baskı altına almakta, 

eskilerin “her topluma bir soytarı lazım” dediği gibi öğrenci o anda sınıf ortamına yem 

olarak atılmaktadır. Üzerinde mizah yapılan öğrenci bu eylemden çoğu zaman memnun 

gibi görünmesine rağmen uzun vadede o kişi için çok da hoş olmayan durumlar ortaya 

çıkmaktadır. Öğretmende aranan en önemli özelliklerden birisi de onun güler yüzlü 

olması gerekliliğidir. Bir öğretmenin güler yüzlü olmasında içinde bulunduğu ortam da  
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etkili olmaktadır. Öğretmenin yapacağı küçük espriler öğrencileri rahatlatarak kendisi 

ile öğrenci arasında oluşan iletişim engellerini ortadan kaldırmaktadır. Asık suratlı bir 

öğretmene öğrencilerin yaklaşımı mesafeli olur, öğrenciler bu öğretmene soru sormaya 

çekinirler. Bu çekingenlik zamanla derse olan ilgiyi azaltır. Öğretmen derste öğrenci ile 

iletişimi kolaylaştırma adına güler yüzlü olmak zorundadır. Bir yemekte tuz ne ise bir 

derste espri de odur. Aynı zamanda bir yemekte tuzun fazlalığı ne ise bir derste mizahın 

fazlalığı da aynıdır. Öğretmenlerin yapmış oldukları espriler genelde öğrenci üzerinden 

yürüdüğü için mizahta bazı öğrenciler yem olarak kullanılmakta bu kişiler zamanla bunu 

davranış haline dönüştürdükleri için birilerine maskara olma tehlikesi ile de karşı karşıya 

gelmektedirler. Öğretmenler güler yüzlü olma adına mizah yaparken mizahın üstünlük 

kurma kuramını da unutmamalı, bir kişi üzerinde yapmış olduğu espri ile o kişiyi 

arkadaşlarının yanında incitir duruma düşürmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Mizah, öğrenci, etkileşim 
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ERZURUM BAŞARIYI ARTIRMA PROGRAMI`NIN EĞİTİMDE İYİLEŞTİRME 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

 

Oğuzhan UZUN 

Millî Eğitim Bakanlığı,  

oguzhan.uzunn1993@gmail.com 

 

Erzurum Başarıyı Artırma Programı, Erzurum`un eğitim-öğretim alanındaki başarı 

grafiğini yükseltmek amacıyla Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve paydaşları 

tarafından hazırlanmıştır. İlgili programda ana amaç, “millî, manevi değerlere bağlı, 

analitik düşünebilen, çağın gerektirdiği becerilere sahip, sorumluluk bilinci olan öz 

güvenli, akademik yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmektir”. İki yıl süren Ar-Ge çalışması 

ile sahadan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda programın ana amacına 

hizmet edecek ve programın ilçelerde uygulanmasını kolaylaştıracak şekilde ilçe eylem 

planları hazırlanmıştır. Bununla beraber her ilçede eylem planlarının ilgili okullar 

tarafından uygulanmasını takip edecek ilçe koordinatörleri görevlendirilmiştir. 2023 

Eğitim Vizyonu ve 2019-2023 İl Stratejik Planı temel alınarak hazırlanan programda 

“eğitimde iyileştirilme” anlayışı her alanda kendini göstermektedir. Bu bağlamda ilgili 

çalışmanın amacı Erzurum Başarıyı Artırma Programı`nı “eğitimde iyileştirilme” 

bağlamında inceleyerek elde edilen verileri sunmaktır. Çalışmada tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışmada araştırma nesnesini Erzurum Başarıyı Artırma Programı 

oluşturmaktadır. İlgili programda var olan altı ana amaç “eğitimde iyileştirme” 

bağlamında ele alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenerek 

sonuçlar kategorilendirilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda Erzurum 

Başarıyı Artırma Programı`nın taşıdığı “eğitimde iyileştirme” anlayışının sadece 

akademik alanda değil diğer alanlarda da kendini gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

Bununla beraber millî, manevî değerlere sahip çıkan, sosyal, kültürel, sportif alanda 

faaliyet gösteren, çağın gerektirdiği beceriler doğrultusunda okuryazarlık bilincine sahip 

bireyler yetiştirmek “eğitimde iyileştirme” anlayışının temelini oluşturmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Erzurum Başarıyı Artırma Programı, eğitimde iyileştirme, başarı 
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UZAKTAN EĞİTİMDE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE 

KULLANILAN ÇEVRİMİÇİ UYGULAMALAR 

 

Begüm Sultan ÜNSAL 

Yıldız Teknik Üniversitesi,  

begum.bbbb@gmail.com 

 

Ömer ŞIHANLIOĞLU 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,  

omarsch2129@gmail.com 

 

Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA 

Çukurova Üniversitesi,  

gevheri76@hotmail.com 

 

Teknoloji ve bilgi çağı olarak adlandırılan 21.yy’da öğrenme, öğretme teknolojileri hızlı bir 

şekilde gelişim göstermektedir. Bu hızlı gelişim, uzaktan eğitim uygulamalarının ilerleme 

göstermesine önemli katkılar sağlamıştır. Geçmiş dönemlerde eğitim ve öğretim alanında 

toplum tarafından ütopik bir olgu olarak görülen uzaktan eğitim uygulamaları; içerisinde 

bulunduğumuz koronavirüs salgınından dolayı şimdilerde küresel ve ülkesel iletişim ağı 

üzerinden kolaylıkla uygulanabilir hale gelmiştir. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil 

olarak uzaktan öğretildiği kurumlarda öğreticilerin kullanabileceği Courshero, Classdojo, 

Plickers, Teded, Socrative, Random Name Picker, Voicethread, Flipgird gibi çevrimiçi 

uygulamalardan, bu uygulamaların nasıl kullanılabileceğinden ve geliştirilebileceğinden 

bahsedilmiştir. Çalışma sonunda uzaktan yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve 

değerlendirme yapılırken incelenen çevrimiçi uygulamaların öğreniciler için nasıl 

motivasyon sağladığına dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışma sürecinde 

tarama yönteminden yararlanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, çevrimiçi 

uygulamalar 
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YABANCI / İKİNCİ DİLDE AKADEMİK BAŞARI VE ÜSTBİLİŞ 

 

Zeynep SÖMEK 

noattee@gmail.com 

 

Begüm Sultan Ünsal 

begum.bbbb@gmail.com 

 

Sinan Kocaman 

sinankocamann4@gmail.com  

 

Öğrenenin kendi üzerine yoğunlaşarak öğrenme süreçlerinin farkında olmasıyla beraber 

eğitimde üstbiliş kavramı önemli bir yer edinmiştir. Modern yaklaşımlarla beraber pasif 

rolden çıkan öğrenci artık öğrenmenin sorumluluğunu üstüne almış ve bilgiye ulaşmada 

aktif rol almaya başlamıştır. Yabancı/ikinci dil öğrenimi de öğrenenin bilinçli olması ve 

kendini dilsel becerilerde geliştirmesi gerekmektedir. Literatürde genellikle ‘’düşünme 

üzerine düşünme olarak’’ tanımlanan üstbiliş, bireyin kendi düşünme sürecinin farkında 

olmasını ve öğrenme sürecinde kendini denetlemesini anlatır. Bu anlamda kendi öğrenme 

süreci hakkında bilgi sahibi olan bireyler dilde farkındalık sahibi olduklarından öğrenme 

için farklı stratejileri etkin olarak kullanır ve yapılan eğitimin etkililiği artar. Yabancı 

dilde kendi öğrenmesinin farkında olan ve kendini denetleyebilen bireyler, üst bilişsel 

bilgiye sahip olduklarından ne yapacaklarını ve nasıl ilerleyecekleri planlayabilir hale 

gelirler. Sahip olunan bu üstbilişsel farkındalık bireyleri öğrenirken öğretmenden 

bağımsız özgür bir öğrenici konumuna getirdiğinden dil öğrenmeye karşı olan öz yeterlilik 

algısı da artmaktadır. Dilde farkındalığı artan öğrenciler üst bilişsel stratejileri etkin 

olarak kullanabilmektedir. Üst bilişsel stratejiler öğrencilerin öğrenmelerini kontrol 

etmek ve öğrenmelerini yönlendirmek için kullandıkları bilinçli stratejilerdir.  Yabancı 

dilde etkin kullanıldığında başarıyı arttıran bu stratejilerin bilinmesi ve öğretmenin 

öğrencilerin kullandığı stratejilerin farkında olması yapılacak eğitimin daha iyi 

düzenlenmesini sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğretimi ile üst biliş ve 

üst bilişsel stratejiler hakkında bilgi vermek ve bu stratejilerin önemine değinmektir. 

Tarama yöntemi kullanılarak tasarlanan çalışmada alanla ilgili çalışmalar incelenmiş ve 

bu konuda etkin bilgi verilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı/İkinci Dil, Üst Biliş, Üst Bilişsel stratejiler 

mailto:noattee@gmail.com
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YABANCI DİL EĞİTİMİNDE SÖYLEM ANALİZİ: PABLO PİCASSONUN 

“WEEPİNG WOOMAN” VE “GUERNİCA” TABLOLARININ SÖYLEM ANALİZİ 

  

Ömer ŞIHANLIOĞLU 

omarsch2129@gmail.com 

 

Yabancı dilde iletişim kurmanın önemi günden güne artmaktadır. Yabancı bir dil öğrenme 

günümüzde yalnızca bir amaç değil aynı zamanda bir araç haline gelmiştir. Bir dilde 

sadece okuyup yazmak o dili öğrenmek için yeterli değildir. Hedef dilin kültürünü de 

öğrenmek gerekir. Bu bağlamda dili kültürüyle bütün olarak öğrenmek önem arz 

etmektedir. Hedef dile yabancı olan birey, eğitim sürecinde temel becerileri edinirken 

sosyal ve kültürel bilgiyi doğrudan alamaz. Dili sosyal ve kültürel boyutunu toplumun 

içinde yaşayarak öğrenir. Çalışmada, Pablo Picasso’nun “Weeping Wooman” ve “Guernica” 

Tabloları Söylem Analizi yöntemiyle incelenmiştir. Picasso’nun tabloları, dönemin dilini, 

sosyal ve kültürel boyutunu tuvaline yansıttığı için yabancı dil eğitiminde, bu tabloların 

kültürel aktarım bağlamında büyük bir malzeme taşıdığı açıktır. Çalışmanın amacı, 

yabancı dil eğitiminde soyut kavramların söylem analizi yöntemiyle algılanmasını 

kolaylaştırıp kalıcı olmasını sağlayabilmektir. Çalışmanın konusu olan bu iki tabloda 

resmedilen savaş temasının sonucu olarak ortaya çıkan acı, hüzün, endişe, korku ve 

mutsuzluk gibi soyut kavramların somutlaştırılarak kavratılması yabacı dil eğitiminde 

büyük bir adımdır.  

Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Eğitimi, Pablo Picasso, Söylem Analizi,  
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TERS YÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENME MODELİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE 

KULLANILMASI: MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ 

 

Burcu SOLAK 

solak.bburcu@gmail.com 

 

Prof. Dr. Bayram COŞTU 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

bayramcostu@gmail.com 

 

Ters yüz edilmiş öğrenme modeli, günümüz koşullarında oldukça ihtiyaç duyulan bir 

öğrenme sistemidir. Teknolojinin giderek artması, bilgiye ulaşılabilirliğin kolay hale 

gelmesi ters yüz öğrenme modelinin öneminin artmasını sağlamıştır. Günümüzde 

öğrenciler internet aracılığıyla istedikleri konuya erişebilmekte, yeni konular 

öğrenebilmekte ve okulda öğrendikleri konuları tekrar edebilmektedir. Öğrenciler 

öğrenmeyi kendi kendilerine gerçekleştirdiklerinden sınıfta sıkılmakta, dersi 

dinlememektedirler. Bu nedenle, öğretmenin ders içeriğini öğrencinin dikkatini çekici 

hale getirebilmelidir. Bloom taksonomisinde yer alan bilgi ve kavrama aşamalarında evde 

öğrendiğinde sınıfta uygulama, analiz ve sentez basamaklarını geliştirebilecek etkinlikler 

yapılabilmektedir. Geleneksel öğrenme yönteminde ise öğretmen dersi anlatır ve 

öğrenciler bilgi, kavrama basamaklarının üzerine çıkabilmesi için öğretmen öğrencilerine 

araştırma ödevi verir bu sayede öğrenci, uygulama, analiz, sentez basamaklarına uygun 

kazanımlara ulaşabilir. Ters yüz öğrenme modeli geleneksel öğrenme yöntemini tersine 

çevirir ve konunun derinlemesine öğrenilmesini sağlar.  

Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretim programında yer alan “Maddenin Isı ile 

Etkileşimi” ünitesinde ters yüz öğrenme modeline uygun hazırlanan öğretimin 8. sınıf 

öğrencilerinin akademik başarıya olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  Bu amaç 

kapsamında ön-son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Deney grubuna 

ters yüz edilmiş öğrenme modeline uygun bir öğretim yapılırken,  kontrol grubuna ise 

mevcut öğretim programına uygun ders akışı devam etmiştir. 8. sınıflarda toplam 40 

öğrenci bulunmaktadır. Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrenciler seçkisiz yolla 

atanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak bir başarı testi hazırlanmış olup, deney  

mailto:solak.bburcu@gmail.com
mailto:bayramcostu@gmail.com
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ve kontrol grubuna ön ve son test olarak uygulanmıştır. Testlerden elde edilen veriler 

ışığında deney grubuna uygulanan ters yüz edilmiş öğrenme modelinin mevcut öğretim 

programına uygun hazırlanan öğretime nazaran daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: ters yüz edilmiş öğrenme, fen öğretimi, Bloom taksonomisi 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ KAVRAM 

YANILGILARI 

 

Fatma COŞTU  

fatmacostu@gmail.com  

 

Enerji dönüşümü konusu, tüm öğrenim seviyelerinde hem öğretilmesi hem de öğrenilmesi 

açısından önemli konulardan biri olduğu ilgili çalışmalarda sıklıkla belirtilmektedir. Bu 

öneminden hareketle, bu konunun öğretimi fen bilimleri ve sosyal bilgiler gibi farklı 

disiplinlerdeki derslerin içeriğine dâhil edilmiştir. Bu öneminden hareketle, öğrencilerin 

enerji dönüşümü kavramını öğrenmesine engel olan anlama güçlükleri ve kavram 

yanılgılarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada 8. sınıf 

öğrencilerinin “Enerji Dönüşümü” konusuyla ilgili kavram yanılgılarını belirlemek 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, ilgili literatürde hazırlanmış ve güvenirliği Cronbach Alpha 

(α) değeri 0.71 olarak belirlenmiş bir test dilimize aynen çevrilmiş ve uzman görüşleri 

dikkate alınarak geçerliği sağlanmıştır. Hazırlanan test İstanbul Bahçelievler’de bir 

ortaokulun 8.sınıfında öğrenim gören toplam 50 öğrenciye uygulanmıştır. Testten elde 

edilen veriler kavram yanılgıları bağlamında analiz edilerek, örneklemdeki öğrencilerin 

anlama güçlükleri ve kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Bu çalışmada belirlenen 

kavram yanılgılarının çoğu ilgili literatürde önceden belirlenen kavram yanılgıları ile 

uyumlu olduğu da belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Fen öğretimi, kavram yanılgıları, enerji, enerji dönüşümü 
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TÜRKİYE’DE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ’NİN GELİŞİMİ 

 

Arş. Gör. Dr. Mustafa İÇEN 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  

micen@yildiz.edu.tr  

 

Eğitim düşüncesinin 17. yüzyıl civarında modern eğitime özgü özellikler taşımaya 

başladığı görülmektedir. Aydınlanma düşüncesinin temsilcileri insanın kendisiyle, 

geleneksel bilgiyle, tabiatla ilişkisini yeniden yorumlarken eğitim alanında da modern 

toplumun temellerini atan fikirler ortaya koymuşlardır. Modern toplumlarda eğitim 

kurumunun üstlendiği işlev, farklı kuramlar tarafından çeşitli şekillerde açıklanmış olsa 

da ulus devlet yapılanmasının güçlendiği 20. yüzyıldan itibaren eğitimin işlevinden 

bahsedilebilir. Toplumsal adalet ve eşitliği sağlama, yoksulluğu ve işsizliği azaltma, 

toplumsal ve ekonomik kalkınma gibi modern toplumların önemli sorunlarının 

çözümünde eğitim kurumunun rol alması toplumların beklentileri arasındadır. Bu tür 

toplumsal sorunların eğitim yoluyla nasıl çözülebileceği eğitim sosyolojisinin soruları 

arasındadır. Bu çalışmada Eğitim Sosyolojisinin doğuşu ve eğitimin işlevleri ele alınarak 

bu bilim dalının önem ve kapsamının anlaşılmasına katkı sağlayan Türkiye’deki 

mütefekkirler ve bu mütefekkirlerin toplumcu, bireyci ve uygulayıcı fikirleri 

tartışılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Eğitim sosyolojisi, eğitim tarihi, eğitim felsefesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:micen@yildiz.edu.tr


 

71 

 

II. TÜRK EĞİTİM KONGRESİ 
                                                                                                             24-25 Aralık 2020 

turkegitimkongresi.com 

turkegitimkongresi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

İDEAL BİR ÖĞRETMEN OLARAK DEDE KORKUT 

 

Doç. Dr. Hayrullah KAHYA 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

hayrullahkahya@hotmail.com 

 

Dede Korkut Kitabı genellikle dil, edebiyat ve halk bilim açısından incelenmiştir. Hâlbuki 

Dede Korkut Kitabı içerik bakımından Türklerin dünya görünüşüne ışık tutan birçok 

özellikleri barındırması yönüyle de ayrıca dikkate değerdir. Dede Korkut Kitabı’ndaki 

olaylar özellikle Oğuz Türklerinin etrafında dönmektedir. Eserdeki en önemli karakter 

olan Dede Korkut, genellikle her bölümün sonunda ortaya çıkıp metni tertip, tanzim ve 

nazmeden bir müellif ozan hüviyetindedir. Bununla beraber Dede Korkut, görüşlerine 

hatta kopuzuna saygı gösterilen “ideal bir öğretmen” niteliğine de sahiptir. Bu çalışmada 

ideal bir öğretmen olarak Dede Korkut’un özellikleri ele alınmıştır. Buna göre Dede 

Korkut, eserin Mukaddime bölümündeki sözlerinin yanında Boğaç Han, Bamsı Beyrek, 

Tepegöz ve Begil destanlarının anlatıldığı bölümlerden anlaşıldığı kadarıyla Oğuzların 

çeşitli sorunlarını çözen ve akıl veren ideal bir öğretmen hüviyetinde karşımıza 

çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ideal öğretmen, Dede Korkut, eğitim, destan, Türk kültürü 
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EĞİTİMCİ KİŞİLİĞİ VE MATEMATİK EĞİTİMİNE KATKILARIYLA 

GELENBEVİ İSMAİL EFENDİ 

 

Doç. Dr. Elif BAHADIR 

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

elfbahadir@gmail.com 

 

Gelenbevi İsmail Efendi, klâsik İslam Cebir ilminin Osmanlı dünyasındaki son 

temsilcisidir. Matematiği sadece öğretmemiş, herkese onun sadece öğrenilmesi gereken 

bir konu olmasının ötesinde güncellik yeteneğini göstermiş, ayrıca bundaki kesinliğin 

önemini vurgulamıştır. Kuramsal çalışmalarına ve uygulamalara aynı oranda değer 

verdiği içindir ki, çağdaş alanlardaki uygulamalı bilimler anlayışına böylece ilk adım 

atılmıştır. O’na göre her buluş ve yeni görüş yeni bir anlayışı temsil etmeliydi. Gelenbevi, 

bu gibi fikirleri kavramasını çok iyi bilmiştir (Aksoy, 1994). Otuzdan fazla eser kaleme 

alan Gelenbevî, bilhassa mantık, kelam, felsefe, matematik ve geometri alanlarındaki 

telifatı ile temayüz etmiştir. Hem medrese geleneği içerisinde yer alması hem de o 

dönemde devletin askeri yenilik yapmak için kurduğu ve Avrupa’da üretilmiş 

mühendislik ve matematik bilgilerini İstanbul’a taşıyan Mühendishâne’de hocalık 

yapması ile mevcut Osmanlı ilmi birikimi ile Avrupa biliminin karşılaşmasını temsil eden 

isimlerdendir. Gelenbevi, bu yenilikçi bilim görüşünü hemen hemen bütün eserlerine 

yansıtmıştır. Klasik İslam cebri içerisinde değerlendirebileceğimiz ve 1786- 1789 yılları 

arasında bir vakitte yazdığı Hisâbü’l-Küsûr ile İslam astronomi birikimi içerisinde 

değerlendirebileceğimiz Dakâ’iku’l- Beyân fî kıbletü’l-büldan gibi eserleri kaleme alan 

Gelenbevî, 17. yüzyılda John Napier tarafından icat edilen logaritma üzerine Osmanlı’da 

eser yazan ilk isimlerden birisi de olmuştur. Şerh-i Cedâvili’l-ensâb başlıklı bu eser, 1787 

yılında kaleme alınmış olup Mühendishâne’de eğitim amaçlı kullanılmıştır. Gelenbevi’nin 

önemli ölçüde öncülük ettiği, kuramsal çalışmalarına ve uygulamalara aynı oranda değer 

verilmesi sayesinde, çağdaş alanlardaki uygulamalı bilimler anlayışına ilk adımlar 

atılmıştır. Gelenbevinin yaşadığı yüzyılda bilime yönelik bu yenilikçi yaklaşımı, Son 

yıllarda Amerika, İngiltere, Avustralya, Hollanda gibi birçok ülkenin matematik eğitim 

reformu çalışmalarında problem çözme becerilerinin kazanılması, bu becerilerin gerçek 

hayat problemlerine uygulanması yönüyle gerçekçi matematik öğretimi olarak günümüz 

dünyasında kendine yer bulmaktadır.  
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Gelenbevi İsmail Efendi gibi matematiği uygulamalarla öğretmiş ve güncel hayatta birçok 

yerde kullanmış bir matematikçinin eserlerindeki uygulamaları günümüz matematik 

öğretimine kazandırılacağı çalışmalara önem vermek matematik eğitimimize çok boyutlu 

bir bakış açısı geliştireceği fikri göz önünde bulundurulmalıdır.  

Anahtar kelimeler: Gelenbevi İsmail Efendi, Matematik Öğretimi, Gerçekçi Matematik 

Öğretimi 
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SALİH ZEKİ BEY’İN MATEMATİK EĞİTİMİ ANLAYIŞI 

 

Doç. Dr. Elif BAHADIR 

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

elfbahadir@gmail.com 

 

Salih Zeki Bey, Osmanlı Devleti’nin Tanzimat’tan sonra yetiştirdiği önemli 

matematikçilerdendir. Salih Zeki Beye kadar ne Osmanlı coğrafyasında, ne de İran gibi 

İslam ülkelerinde doğrudan yazma matematik eserlerine dayalı olarak İslâm-Türk 

matematik tarihiyle ilgili müstakil herhangi bir çalışma kaleme alınmadığı 

anlaşılmaktadır. Batı’da telif edilen eserlerde ise İslâm-Türk matematikçilerinin 

çalışmaları, büyük oranda Latinceye tercüme edilmiş ve Batı Avrupa’da gelişen 

matematiğe etkide bulunmuş kitaplardan hareketle değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmelerde, İslam-Türk matematiğinin; mirasçısı olduğu Yunan ve Hint 

matematiğiyle olan ilişkisi, bu matematik birikimini özümsemesi, dönüştürmesi ve yeni 

katkılarla zenginleştirmesi karşılaştırmalı olarak incelenmiş değildir. Bu nedenlerle 

Batı’da telif edilen eserler, İslâm-Türk matematik tarihinin kendine özgü tarihini göz 

önünde bulundurmaktan çok, Batı’ya olan etkisini öne çıkartan kısmî çalışmalardır. Salih 

Zeki Bey, bir bilim tarihçisi olarak, çalışmalarının önemli saydığı bir kısmını, Doğu 

matematikçilerinin yaşamlarını öğrenmeye, ortaya koydukları problem ve çözümleri 

irdelemeye, fen dallarının gelişimine katkılarını incelemeye ayırmıştır. Yapıtlarının ortak 

özelliklerine bakılarak Salih Zeki Bey bir matematik düşünürü sayılmalıdır. Değer 

verdiği Doğulu bilim adamlarını, koşullar elverdiğince genişliğine incelemiş, onları tarihte 

layık olduklarına inandığı konumlara yüceltmeye çalışmıştır. Ayrıca Salih Zeki Bey, 

güncel matematik felsefesi tartışmalarının içerisinde yer almış, düşünceleri ile alana 

katkıda bulunmuş ve belki de en önemlisi matematiği temellendirme arayışında taraf 

olmuştur. Bu tavır Osmanlı Devleti’nin, Salih Zeki vasıtasıyla dünya bilimini, matematik 

felsefesi tartışmaları özelinde zamanında takip edebildiğini göstermektedir. Osmanlının 

son dönemlerinde batının birkaç adım gerisinde kalan Osmanlı aydınlarının, Salih Zeki 

aracılığıyla matematik felsefesinde fikir beyan edebilmiş olmaları önemlidir. Salih Zeki 

Bey, modern dönemin bilim anlayışı içinde yetkin eserler vermiş, nevi şahsına münhasır 

bir bilim insanıdır.  
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Salih Zeki Bey’in eserlerindeki matematik eğitimine yönelik unsurlarının araştırılarak 

günümüz matematik müfredatındaki konulara ve kazanımlara uygun olarak 

müfredatımızdaki mümkün olduğunca fazla kademe ve konu ile ilişkilendirilmesi 

matematik eğitimimiz için oldukça büyük bir önem taşımaktadır.  

Anahtar kelimeler: Salih Zeki Bey, Matematik Öğretimi 
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MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ANILARINDAN SEÇMELER: 

YÜREĞE DOKUNMUŞ İDEAL ÖĞRETMENLER 

Öğretmenim Canım Benim, Sen Gibi Olmak En Büyük Emelim 

 

Dr. Öğr. Üyesi Emre EV ÇİMEN 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,  

evcimen@ogu.edu.tr 

 

İnsan dünyaya geldiğinde sınırlı sayıda beceriyle doğmaktadır ve yaşamın gerektirdiği 

pek çok beceriyi kendi yaşam serüveni içerisinde bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yaptığı 

gözlemlerle kazanmaktadır. Alanyazında eğitim, öğrencilerin gözlemesini ve örnek 

almasını sağlamak için en iyi modelleri seçerek öğrencilere sunmak olarak 

açıklanmaktadır. Eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilerin en çok etkilendikleri, örnek 

aldıkları kişiler şüphesiz öğretmenlerdir. Bir öğrencinin yaşamının şekillenmesinde 

öğretmenler ilham kaynağı olabilmektedirler. Öğrenci dünyasında önemli bir yer tutan 

öğretmenler sosyal değerleri iyi bilmeli, toplumun beklentilerini, sorunlarını saptamalı ve 

bulgularını öğrencilerin yetiştirilmesinde kullanabilmelidir. Araştırmacılara göre, 

“Öğrencilere karşı güler yüzlü, hoşgörülü, sevecen, güvenilir, dürüst, objektif, dost olan, 

düşünce ve davranışlarıyla öğrenciler için iyi bir model olan öğretmen ideal öğretmendir” 

olarak belirtilmektedir. Öğretmenlerin, eğitimci kimliğinin getirdiği özellikler itibariyle 

eğitim sisteminin amacına uygun öğrenciler yetiştirebilmek için mesleki ve kişilik 

bakımdan iyi yetişmiş olmaları ve rol model olduklarının bilincinde davranmaları 

beklenmektedir. Öğrencilik geçmişinde şüphesiz herkesin davranışlarından etkilendiği, 

örnek aldığı bir öğretmeni olmuştur. Hele ki eğitim geçmişinde model aldığı bir öğretmeni 

olan bu öğrenci günümüzde bir öğretmen ise, bu “ideal öğretmen” özellikleri daha da 

anlam ve önem kazanmaktadır. Bu bakış açısı ile bu çalışmada, matematik 

öğretmenlerinin, öğrencilik geçmişlerinde yer eden, örnek aldıkları öğretmenlerinin temel 

bilgilerine (hangi sınıf düzeyinde karşılaştıkları, branşları, fiziksel özellikleri gibi) ek 

olarak, araştırmanın özelinde bu öğretmenleri unutulmaz kılan insani ve mesleki 

özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 

deseninde gerçekleştirilen bu araştırma 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde bir 

devlet üniversitesinde lisansüstü eğitim alan 37 kadın, 15 erkek toplam 52 matematik 

öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir.  
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Öğretmenlerden geçmişlerinde iz bırakan ideal öğretmenlerini yazmaları, neden örnek 

öğretmen olduklarını açıklamaları istenmiştir. Araştırmanın verileri toplandıktan sonra 

analiz edilmiş, matematik öğretmenlerinin nazarından ideal, iz bırakan öğretmen 

özellikleri betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın bulgularında, öğretmenleri 

unutulmaz kılan mesleki ve kişisel özellikler belirlenerek, doğrudan alıntılar yapılarak 

sunulmuştur. Öğretmenlerin meslek seçiminde ve görev anlayışlarında örnek aldıkları 

öğretmenler gibi olma gayretinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İdeal öğretmen, iz bırakan öğretmen, matematik öğretmenim, 

öğretmenim canım benim. 
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Bütün ülkelerin eğitim sistemlerinin en temel amaçlarından biri zihinsel ve psikolojik 

açıdan sağlıklı, ahlaki ve milli-manevi değerlere sahip, bireysel gelişiminde aktif bir 

şekilde rol oynayacak becerileri edinmiş bireyler yetiştirmektir. Bu temel amaca ne 

derecede ulaşıldığını belirleyecek en önemli faktörlerden birisi ise eğitim sistemi 

içerisinde görev yapan öğretmenlerin yeterlilikleri ve nitelikleridir. Günümüzde 

teknolojinin gelişmesi, bilgiye çeşitli şekillerde hızlıca ulaşılabilmesi ve çeşitli beceriler 

açısından donanımlı bireylere ihtiyaç duyulması gibi nedenlerden dolayı öğrenme ve 

öğretme sürecinde kullanılan yaklaşımlar, yöntemler ve teknikler farklılaşmış ve 

çeşitlenmiştir. Bu durum yeterlilik ve nitelikleri açısından “İdeal Öğretmen” kavramının 

anlam alanın genişlemesini sağlamıştır. Söz konusu değişim sürecinde ideal öğretmenin 

özelliklerinin neler olduğunu tespit etmek, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının 

taşıması gereken özellikleri belirlemek ve öğrenme-öğretme süreçlerinin daha nitelikli bir 

şekilde gerçekleşmesini sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmada Doğan 

Cüceloğlu ve İrfan Erdoğan tarafından yazılan “Öğretmen Olmak” adlı kitap ideal 

öğretmenin niteliklerini belirlemek amacıyla temel nitel araştırma deseni kullanılarak 

incelenecektir. Temel nitel araştırma deseni, Doğan Cüceloğlu ve İrfan Erdoğan 

tarafından yazılan “Öğretmen Olmak” adlı kitapta ideal öğretmenin yeterliklerini ve 

niteliklerini anlama ve yorumlamak amacıyla kullanılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: İdeal Öğretmen, Öğretmen Olmak, Öğretmen Nitelikleri, Öğretmen 

Yeterlikleri 
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Anadolu bozkırlarının toprakları altında, bugün isimleri öğrencilerinden sonra unutulmuş, 

hayatını ülkesine, milletine, bayrağına ve devletine gönülden hizmet etmeye, vatan evlatlarını 

da kendileri gibi ülkelerine adanmış ruhlarla yetiştirmeye vakfetmiş nice eğitimci 

kahramanlar bulunmaktadır. Bu kahramanlardan biri de Memduh Ergezer’dir. Ergezer, 1945 

yılında Türk kültürünün Anadolu topraklarında yeşertildiği en önemli merkezlerden biri olan 

Kırşehir’de dünyaya gelmiştir. Babası bölge insanı tarafından sevilen sayılan önemli bir 

eğitimci ve otorite olarak kabul edilen bir din adamı olan Hacı Mehmet Ergezer’dir. Bilindiği 

gibi Kırşehir ili ve çevresi Müslüman Türk kültürünün en seçkin isimlerinin yaşadığı 

coğrafyalardan biri olmuştur. Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli, Cacabey, Aşıkpaşa, Ahmed-i 

Gülşehri, Şeyh Edebali gibi büyük insanlar ve onların eserleri, Türk kültür tarihi açısından 

müstesna bir yere sahiptir.  Memduh Ergezer işte bu kültürün damıtılmış halini küçük 

yaşlarda evvela babası Hacı Mehmet Hoca’nın rahle-i tedrisinden geçerek özümsemiştir. İlk 

orta ve lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun olan Ergezer, 

1970 yılında din kültürü öğretmeni olarak göreve başlamıştır.  Mucur İmam Hatip lisesinin 

kurucu müdürlüğünü yapmış ardından Kırşehir Kale Orta Okulunda Müdürlük görevini ifa 

etmiştir. Siyasi hadiselerin canlı ve yıkıcı etkilerinin yaşandığı o zor dönemlerde adalete, 

insani, milli ve manevi değerlere bağlılığıyla her kesimden insanlara Anadolu insanının 

ferasetiyle yaklaşarak Kırşehir halkının sevgisini ve takdirini kazanmıştır. Bu hasletleriyle 

ve hizmetleriyle 1989 yılında Kırşehir’de yılın öğretmeni seçilmiştir. Çalışkanlığı, dürüstlüğü, 

vefayı, adaleti, kendini vatan evlatlarını yetiştirmeye adamış fedakârıyla gece ve gündüz 

günün her saatinde kapısını öğrencilerine ve onların ailelerine açmıştır. Öğrencilerinin her 

sorunuyla büyük bir fedakârlıkla ilgilenmiş, onlar için sığınılacak bir gönül dağı olmuştur. 

Yaptığı çok sayıda akademik, sportif ve sanatsal faaliyetlerle sık sık yerel gazetelerde 

haberlere konu olmuştur. 1995 yılında genç yaşta yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen 

Memduh hoca vefatıyla tüm Kırşehir halkını yasa boğmuştur. Cenazesine vatana hizmet 

aşkıyla yetiştirdiği öğrencilerinin ve binlerce kişinin katıldığı Ergezer, Anadolu Bozkırlarında 

bir “Gönül Dağı Öğretmeni” olarak aramızdan ayrılmıştır.  

 

 



 


