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ÖNSÖZ 

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sem-
pozyumu’nun Kıymetli Katılımcıları; 

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları 
Derneği’nin işbirliğiyle bu yıl II.’sini düzenlediğimiz Türk Kültür Coğrafyasında 
Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu’nun genel çerçevesini “Avrupa Birliği’de 
Türkiye” oluşturmaktadır. 

 Bu vesileyle, siz kıymetli bilim insanlarının katkılarıyla Türk Dilini, Türk 
kültürünü, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırmak, Türklerin diğer 
milletlerle olan etkileşimini ortaya koymak, Türkiye ve Türkiyenin ilişkide bulun-
duğu ülkeler arasında uzun soluklu ve devamlı ortaklıklar kurmak bu sempozyumun 
temel amacıdır. Türk kültür coğrafyasında sosyal bilimcileri arasındaki iletişimi 
arttırmak ve yabancı meslektaşları arasında yakınlaşma ve işbirliği sağlamak, ortak 
çalışma olanakları oluşturmaktır”.   

Katılımınızla Türk kültür coğrafyasında eğitim-öğretim ve sosyal konular ele 
alınacak, bu bağlamda her türlü sorunu gündeme getirilecek, tartışılacak ve çözüm 
önerileri sunulacaktır. Bilimsel bilginin birikimi ve paylaşımının temel araçları 
kongre ve sempozyumlardır. Bu etkinlikler özellikle genç akademisyen ve araştır-
macılar için her zaman bilgilendirici, yönlendirici ve destekleyici dönütler vererek 
Türk kültür coğrafyasının eğitim ve öğretiminde araştırma ve geliştirme kapasitesi-
nin yükselmesine katkı sağlayacaktır. 

II.’sini düzenlediğimiz sempozyuma 240 bildiri gönderilmiş olup hakem kuru-
lundan geçen bildiri sayısı 176’dır. Eğitim ve sosyal bilimler arasında disiplinlera-
rası ortak bir tema ile gerçekleştirdiğimiz, ülkemizin sorunlarının tartışıldığı ve 
paylaşıldığı üniversitelerimizin bu sorunların çözümüne yönelik özgün çözüm üret-
tikleri bir platform olması dileğiyle tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımızı sunarız.     

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında 
Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 

Düzenleme Kurulu 
5 May, 2016 

Prof. Dr. Mehmet ÖZASLAN 
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Öğretmen Adaylarının Dijital Öğretim Materyallerinin 
Tasarlanması ve Kullanımına Yönelik 

Görüşlerinin İncelenmesi 

Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇALIŞKAN 

Niğde Üniversitesi 

erkancaliskan@nigde.edu.tr 

Uygun öğretim materyallerinin kullanımı öğretme-öğrenme sürecinde ol-
dukça yarar sağlamaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte öğretim ortam ve ma-
teryalleri de şekil değiştirmeye başlamıştır. Yapılmış birçok çalışma dijital or-
tam ve materyallerin öğrenme üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermekte-
dir. Bundan dolayı okullarda dijital ortamlardan daha fazla yararlanılması açı-
sından donanım ve yazılım altyapıları oluşturulmaktadır. Tüm çabalara karşın 
sınıf ortamlarında yeterince dijital materyallerden yararlanılamadığı yapılmış 
çalışmalarla ortaya konulmaktadır. Buradaki en önemli sorunun öğretmenlerin 
yaklaşımları olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle bu çalışma kapsamın-
da öğretmen adaylarının dijital öğretim materyallerine yönelik görüşlerinin in-
celenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda genel tarama modelinde de-
senlenen çalışmada uygun örnekleme yöntemiyle eğitim fakültesi lisans prog-
ramındaki öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersini almış farklı öğret-
menlik programlarından 106 öğretmen adayına ulaşılmıştır. Yarı yapılandırılmış 
görüşme formuyla elde edilen veriler nitel çözümleme yöntemiyle çözümlen-
miştir. Elde edilen bulgular kategori ve alt temalara ayrılarak frekans ve yüzde-
lerle sunulmuştur. Çözümleme sonuçlarında öğretmen adaylarının öğretim ma-
teryalleri hakkındaki görüşleri; uygunluk, etkililik, işlerlik ve verimlilik katego-
rilerinde toplanmıştır. Öğretmen adayları, öğretim materyallerinin; amaca, içe-
riğe ve öğrenci özelliklerine uygun olması, öğrenci katılımını sağlaması, kulla-
nımın kolay olması, görsel ögelerle desteklenmesi, dayanıklı ve güncellenebilir 
olması niteliklerine vurgu yapmışlardır. Aynı zamanda öğretim materyallerinin 
maliyet ve zaman açısından getirilerinin olmasının da gerektiği ifade edilmiştir. 
Öğretmen adayları dijital öğretim materyallerinin; öğrenmeyi kolaylaştırarak 
kalıcı öğrenme sağladığını, öğretim sürecinde etkileşimle beraber motivasyon 
ve ilgiyi arttırdığını söylemişlerdir. 16 öğretmen adayı ise dijital materyallerin 
sınıf ortamındaki diğer materyaller kadar etkili olmayacağını dile getirirken, 2 
öğretmen adayı da dijital materyallerin hazırlanmasının daha zor olduğundan ve 
daha çok zaman aldığından bahsetmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları, 
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eğitici oyunlar, videolar, animasyon, benzetim ve üç boyutlu ortamları elektro-
nik ortamda kullanılabilecek uygulamalar arasında ön plana çıkarmışlardır. 
Çalışmada öğretmen adaylarının öğretim materyallerine yönelik bilgi düzeyleri-
nin yeterli olduğunun görülmesine karşın dijital materyallerin tasarlanması ve 
kullanıma yönelik bilgi ve tecrübe eksikliklerinin olduğu görülmüştür. 21. Yüz-
yıl öğretim ortamlarındaki değişimler ve özellikle ülkemizdeki FATİH projesi 
ile okullardaki teknoloji entegrasyonu çalışmaları dikkate alındığında öğretmen 
adaylarının bu konudaki eksiklikleri, başarılı öğretim süreçleri açısından önemli 
bir sorun olabilir. Bundan dolayı öğretmen eğitim programlarında yürütülmekte 
olan öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı ile özel öğretim yöntemleri gibi 
derslerde daha yoğun bir biçimde dijital öğretim materyalleri ve ortamlarının 
öğretim sürecinde kullanılmasına yönelik etkinliklerin yapılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim materyali, dijital öğretim materyali, öğret-
men adayı 
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Bir Osmanlı Doktorunun XX. Yüzyıl Başlarında Yemen’in 
Eğitim ve Sosyal Hayatına Dair İzlenimleri 

Veysi KARABULUT (Öğretmen) 

veyskarabulut@gmail.com 

Bir Osmanlı vilayeti olan Yemen, XIX. yüzyılın ikinci yarısından I. Dünya 
savaşına kadar olan dönemde isyanlar nedeniyle askere alınıp Yemen çöllerin-
den dönemeyen on binlerce şehit askeri ile gündem olmuştur. Bize “dağlar” 
kadar uzak ve dilimizden düşmeyen türküler kadar yakın olan Yemen’de eğitim 
nasıldı, sosyal hayat nasıldı?  

Dr. Hasan Kadri, XX. yüzyılın başlarında uzun yıllar Yemen’de görev 
yapmıştır. Onun Yemen’in eğitim ve sosyal hayatına dair izlenimleri birinci 
elden kaynak olarak önem taşımaktadır. Aktarılan bu bilgiler ‘ne kadar tanıdı-
ğımız meçhul olan Yemen’i daha iyi tanımamızı sağlayacaktır. 
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Türkiye Türkçesinin Afganistan’da Eğitiminin Önemi 

Firuz FEVZİ 

Kabil Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kabil/ AFGANİSTAN 

firuz6262@gmail.com 

Türkiye ile Afganistan ilişkileri Mustafa Kemal Atatürk döneminde daha 
iyi seviyede ulaşmıştır. Atatürk Afganistan’ın modern eğitim sistemine kavuş-
ması için askeri, mülki, alanlarında birçok öğretim üyesini göndermiştir. Kabil 
Devlet Üniversitesinde ilk Tıp, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerini kuranlar 
Türkiye’den gönüllü olarak giden Türk subaylar ve mülki erkânlar olmuştur. Bu 
Fakültelerde Eğitim ve öğretim yıllarca Türk akademisyenleri tarafından veril-
miştir. Türkiye’nin Afganistan’a eğitim ve sağlık alanındaki çalışmaları günü-
müze kadar daha iyi seviyeye gelmiştir. 

Bildiride Türkiye cumhuriyetinin ilk yıllarından başlayan Türkçe eğitim ve 
öğretim hakkında bilgi vererek, Kabil Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümü ve 
Yunus Emre Enstitüsünün açmış olduğu Türkçe Eğitim Merkezlerinin modern 
sistemi üzerine durulacaktır. Ayrıca Afganistan ordusunun askeri liselerinde 
Türkçe dersleri üzerine durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Türkiye, Türkçe, Özbekçe Afganistan, Kabil, Türkoloji, 

 

 
  



5-7 Mayıs 2016 - Nizip 

 

  

23 

Güney Türkistan Özbek Halk Edebiyatı’nda Destanlar ve 
Sabzıvan Türküleri (Koşukları) 

Firuz FEVZİ 

Kabil Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kabil/ AFGANİSTAN 

firuz6262@gmail.com 

Afganistan’ın Kuzeyinde yaşayan Özbek Türklerinin bulunduğu bu bölge 
Güney Türkistan adıyla anılmaktadır.  

Özbek Türkleri arasında birçok eski Türk destanı hâla sözlü olarak varlığı-
nı sürdürmektedir.  Örnek olarak ‘ Dede Korkut destanı, Koroğlu destanı, Bay 
Çora Destanı,  Devlet Kıptan destanı vd. 

 Biz araştırmamızda çok az sayıda bu destanları bilen ve anlatan Bahşi 
adıyla anılan anlatıcılar bulabildik. Birçok kayıtlı destan yok olmuştur. Ama 
18.- ve 19. Yüzyıllarda yaşayan Bay Çora ve Devlet Kıptan Destanları hakkında 
daha çok bilgiye ulaştık, Bildirimizde Destanların yanısıra günümüzde Türkis-
tan’ın diğer bölgelerinde varlığını halk içinde sürdüren ve Sabzivan adıyla bili-
nen türküler hakkında da bilgi vermeye çalıştık.  

Afganistan Özbek halk edebiyatının zengin malzemelerinden olan bu tür-
küler, örnekleriyle açıklanacaktır. Sabzıvan koşukları dörtlük şeklinde olup 
kafiyelidir. Bildirimizde bu destan ve Sabzivan türküleri hakkında yazılan kitap-
lar ve araştırmalar üzerinde durulacaktır.  

Anahtar kelimeler:  Destanlar, Özbek Halk Edebiyatı, Sabzıvan Türküle-
ri, Özbek Türkleri, Güney Türkistan, 
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Kültür Aktarımında Yazılı Anlatımın Rolü:  
Gaziantep Örneği 

Doç. Dr. Mehmet ÇİÇEK 

Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 

El-mek: mcicek@gantep.edu.tr 

Okutman Tuba KAPLAN  

Gaizantep Üniversitesi, TÖMER,  

El-mek: tubakaplan@gantep.edu.tr 

Dil öğretimi ve yazma eğitiminde kültür aktarımı oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Kültür, milletin asırlar boyunca sahip olduğu gizli kodlarını barındıran 
bir hazinedir. Bir milleti anlamak için önce kültürünü öğrenmek gerekmektedir. 
Yabancılara Türkçe öğretiminde de kültür aktarımı büyük bir önem taşımakta-
dır. Kültür aktarımının yalnızca okuma metinleriyle sınırlandırılması gerektiği 
kanısı yanlış bir düşüncedir. Öğrenciler, günlük hayatlarında o kültürü yaşayan 
insanlarla ve çevreyle iç içe oldukları için tüm dil becerilerinde kültür aktarımı-
nın yapılması gerekmektedir.  Bu durumda da öğrendiklerini yazıya geçirerek 
kalıcı olmasını sağlamalarına fırsat veren yazma derslerine büyük görev düş-
mektedir. 

Türkçe öğretim kitaplarında masal, fıkra, destan, atasözü, deyim vb. halk 
edebiyatı ürünlerinde kültürel ögelerin varlığını görmekteyiz. Ancak kültür 
aktarımında sadece bunlar yeterli değildir. Biz çalışmamızı “Günlük Yaşam, 
Kişiler Arası İlişkiler, Değerler ve Eğitim, Edebiyat-Sanat ve Müzik, Gelenekler 
ve Folklor, Sosyal Yaşam, Coğrafya ve Mekân” başlıkları atında sınıflandırarak 
öğrencilerin yaşadıkları yerle ilgili izlenimleri sonucunda ortaya koydukları 
kültürel unsurları yazma derslerine ne şekilde aktardıklarını ortaya koymaya 
çalıştık.  

Anahtar Kelimeler: Kültür Aktarımı, Gaziantep, yazma dersi. 
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Türkistan’da Cedetçilik Hareketinin Oluşumu ve  
Günümüze Etkileri 

Doç. Dr. Yusuf AVCI 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü  

yavci@comu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Serhat Küçük 

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 

serhat.kucuk@kocaeli.edu.tr 

 

Türkistan’da ilk Usuli Cedit okulları 1890 yılında Fergana vadisinde ve 
1893’te Semerkant’ta açılır. Ceditçilik hareketi ortaya çıktığı dönemde etkisinin 
en yüksek olduğu yer Türkistan olmuştur.  Buhara gençleri önce “Terbiye-i 
Etfal” adıyla gizli bir örgüt kurarlar. Bu örgütün gayesi İstanbul’a öğrenci gön-
dermenin yollarını bulmaktır. Sonra bu teşkilat siyasi ve sosyal alanda eğitim 
almak için Z. V. Togan, Fıtrat, Mukimbek gib şahsiyetleri İran üzerinden “Ce-
miyyet-i Hayriye” nin yardımıyla İstanbul’a gönderir. Bunların dışında İstan-
bul’a Osman Hoca, Polat Hocaoğlu ve diğerleri toplamda on beş kişi gelir. Mas-
raflar için güvenilir aydınlardan yardım toplanır. Bu gençler yine İstanbul’da 
amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak “Cemiyet-i Tamim-i Maarif-i Buha-
ra” adıyla legal çalışan resmi bir teşkilat kurarlar. 

Ceditçilik adıyla bilinen bu yenilikçilik hareketi, Türkistan’ın en ücra kö-
şelerine kadar yayılır ve “Yaş Buharalılar” adıyla siyasi örgütlenmesini de ta-
mamlar. Ceditçilik hareketinden İnkılapçı partinin doğmasıyla “Yaş Buharalı-
lar”ın fiili dönemi başlamış olur. Bu parti gizli bir şekilde kendi saflarını işçi ve 
aydınlar adına genişletir. Bunlar başlangıçta elliye yakın küçük guruplar halinde 
örgütlenerek ayrı ayrı iş bölümü yaparlar. Ardından Buhara Emirinden ıslahatlar 
yapması için istekte bulunurlar. Bu konuda geçici hükümet Emiri tertip ve dü-
zene çağırarak onu ıslahat işlerini gerçekleştirmek için ikna eder. Yaş Buharalı-
lar ülkede gerçekleşmesi gerekli olan bu ıslahatların programını yaparlar. 

Bu hareketin etkileri Ekim inkılabından sonra da devam eder hatta günü-
müzde de etkisi belirgin olarak kendisini gösterir. 

Anahtar Kelimeler: Cedit, Yaş Buharalılar, inkılap, parti, Emir, mücade-
le, toplum, eğitim 
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Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin ve  
Danışman Öğretmen Özelliklerinin İncelenmesi 

Yrd. Doç. Dr. Recep KAHRAMANOĞLU 

GAÜN Nizip Eğitim Fakültesi 

recepkahramanoglu@gmail.com 

Aday öğretmen yetiştirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 
02.03.2016 tarihli oluru ile yürürlüğe girmiş, aday öğretmenlerin adaylıklarının 
ilk altı ayı görevlendirildiği okulda okul yöneticileri ve danışman öğretmen so-
rumluluğunda gerçekleştirdiği bir uygulamadır. Bu uygulama ile hizmet öncesi 
eğitimini tamamlamış aday öğretmenler danışman öğretmen gözetiminde sınıf içi, 
okul içi ve dışı etkinliklere katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca altı aylık 
süreç içersinde aday öğretmenlere bağımsız herhangi bir ders görevi verilmez, 
derslere danışman öğretmen gözetiminde girer (MEB, 2016). Dolayısıyla bu uy-
gulamada danışman öğretmen faktörü ön plana çıkmaktadır. Bir nevi usta-çırak 
ilişkisi olarak adlandırabileceğimiz süreçte danışman öğretmenin sahip olduğu 
özellikler önem taşımaktadır. Çünkü danışman öğretmen, sahip olduğu özellikler 
aracılığıyla aday öğretmene deneyimlerini aktarabilir ve deneyim kazandırabilir. 

Bu çalışmada, aday öğretmen yetiştirme sürecinin ve danışman öğretmen 
özelliklerinin aday öğretmenlerin görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır: 

1.  Aday öğretmenlerin, aday öğretmen yetiştirme süreci hakkındaki dü-
şünceleri nelerdir? 

2.  Aday öğretmenlerin danışman öğretmende bulunmasını istediği özellik-
ler nelerdir? 

Bu çalışma, aday öğretmen yetiştirme süreci ve danışman öğretmen özel-
likleri ile ilgili aday öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan nitel 
bir çalışmadır. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 
durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu farklı 
branşlarda 25 aday öğretmen oluşturmaktadır ve aday öğretmenlerden düşünce-
leri yarı yapılandırılmış görüşme formu (YYGF) kullanılarak elde edilmiştir. 
Görüşme formu iki araştırma sorusu üzerine kurgulanmıştır. YYGF soruların 
analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci, Danışman Öğ-
retmen, Aday Öğretmen, Nitel Çalışma 
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Cedit Mekteplerinde İlkokuma- Yazma Öğretimi 

Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK 

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

fahri@gazi.edu.tr 

Rönesans’la beraber ortaya çıkan reformist hareketler zaman içerisinde 
Batının eğitim ve öğretim sistemini pedagojik bir zemin üzerinde yapılanmaya 
sevk eder.  Ortaya çıkan yeni fikirler zamanla Avrupa kıtası dışına çıkarak Os-
manlı Devletini de etkiler.  Ortaya çıkan yeni eğitim anlayışı ve fikir hareketleri 
çok kısa bir süre sonra başta Kırım, İdil-Ural ve Azerbaycan olmak üzere za-
manla Türkistan’ın bütün kısımlarında kendini hissettirmeye başlar.  Değişimin 
en fazla görüldüğü saha sıbyan mektepleridir. Eski usul mektep ve medreseler 
yerine eğitimde reform, yani müspet bilimler ile millî kültürü geliştirme düşün-
cesi yayılmaya başlar.  Bu fikirleri savunanlara da Ceditçiler adı verilir. Ceditçi 
aydınların çalışmaları sonunda eski usul mektep ve medreseler yerini yeni usul 
öğretim yapan okullara bırakır.  

Tebliğimizde, eğitim tarihindeki gelişmeler genel olarak ele alındıktan 
sonra eski usul mekteplerin yerini alan cedit mekteplerin genel özellikleri ve 
ilkokuma yazma öğretimine getirdiği yenilikler ele alınacaktır.         
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Kur’ân Surelerine Dair Yazılmış  
Manzum Bir Örnek Daha: Senâyî ve Suveri’l-Kur’ân’ı 

Yrd. Doç. Dr. Yunus KAPLAN 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,  

El-mek: yunuskaplan80@mynet.com 

Kur’ân-ı Kerim ve sahip olduğu çeşitli özellikler klâsik Türk edebiyatının 
önemli kaynaklarından biridir. Divan şairleri Kur’ân-ı Kerim’deki sureler, ayet-
ler ve ayetlerdeki bazı kelimeler; peygamberler ve bunların başından geçen 
olaylar ile gösterdikleri mucizeleri şiirlerine kaynak olarak kullanmışlardır. 
Kur’ân’da adı geçen 114 sure ve bunların sahip oldukları bazı özellikler, çeşitli 
beyitlerde dile getirildikleri gibi müstakil şiirlere de konu olmuştur. Genellikle 
“suveri’l-Kur’ân” adıyla anılan ve sure isimlerinin daha çabuk öğrenilmesi için 
manzum veya mensur şekillerde kaleme alınan bu türden şiirlerin sayısı edebi-
yatımızda oldukça sınırlıdır. Klâsik Türk edebiyatında Latîfî, Şeyhülislam Yah-
ya, Dâ’î, Seyyid Muhammed ve Şakir Ahmet Paşa gibi şairlerin suveri’l-Kur’ân 
sahibi oldukları bilinmektedir. Bu türde eser yazan şairlerimizden biri de 17. 
yüzyıl şairlerinden Sirozlu Senâyî (öl. 1688)’dir. 

Bu bildirimizde, Senâyî’nin kaside nazım şekliyle kaleme aldığı ve 49 be-
yitten müteşekkil olan Suveri’l-Kur’ân’ının şekil ve muhteva özellikleri üzerin-
de durularak tespit edilebilen tek nüshasından hareketle metnin çeviri yazısına 
yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, Kur’ân, suveri’l-Kur’ân, 
Senâyî. 
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Gagne'nin Öğretim Modeli Teorisiyle 8. Sınıf  
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersindeki  

Bir Kahraman Doğuyor Ünitesinin  
Kazanımlarının İncelenmesi 

Özkan AKMAN 

Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 

akmanozkan@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, 8. Sınıfta okutulan T. C İnkılap Tarihi ve Atatürkçü-
lük programının içine yer alan "Bir Kahraman Doğuyor" ünitesinde yer alan 6 
kazanımın Gagne'nin Öğretim Modeli Teorisiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği ile yürü-
tülmüştür. Veri toplama araçları olarak 8. Sınıfta okutulan Tuna Yayınlarına ait 
T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı ve ilgi alanda yazılmış yayınlar-
dan faydalanılmıştır. Toplanan veriler doğrultusunda Gagne'nin Öğretim Teori-
sinde yer alan dikkat çekme, hedeften haberdar etme, önceki öğrenmelerden 
faydalanma, içeriği sunma, rehberlik yapma, performans ortaya çıkarma, dönüt 
sağlama, performans değerlendirme, öğrenilenlerin kalıcılığını sağlama ve 
transferleri güçlendirme basamakları ders kitabında yer alan öğelerle karşılaştı-
rılması yapılmış ve frekans tablosu oluşturulmuştur. Oluşturulan tablolar ışığın-
da Gagne'nin Öğretim Modeli Teorisine ait öğrenme ürünlerine göre titizlikle 
incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, ders kitabında yer alan kazanımların 
bir kısmı bilgi basamağındaki sözel becerilerden oluştuğu görülmüştür. Bir 
kısmı da zihinsel becerilere yönelik kazanımların olduğu görülmüştür. Fakat 
bilişsel, devinişsel ve tutum becerilerine yönelik kazanımlara pek yer verilme-
diği görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Gagne'nin Öğre-
tim Modeli Teorisi 

 



II. Uluslar Arası  Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 

                                                                    

  

30 

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğrenci Velilerinin  
Görüşleri Doğrultusunda Ortaokul Öğrencilerine  
Kazandırılması Gereken Değerlerin Belirlenmesi 

Özkan AKMAN 

Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 

akmanozkan@hotmail.com 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul da görev yapan sosyal bilgiler öğretmen-
leri ve velilerin görüşleri doğrultusunda kazandırılması gereken değerleri belir-
lemektir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüş-
me tekniği uygulanmıştır. Bu araştırma 2015-2016 yılı güz yarı döneminde 
Gaziantep ili çevresinde görev yapan sosyal bilgiler öğretmenleri ve bu öğret-
menlerin görev yaptıkları okullardaki öğrencilerin velileriyle gerçekleştirilmiş-
tir. Araştırmaya katılan katılımcılar sübjektif olarak amaçlı seçilmiştir. Katılım-
cıların bulundukları sosyo-ekonomik şartlar da göz önünde bulundurularak üç 
köy, üç ilçe ve üç şehir merkezi seçilmiştir. Katılımcılar, toplamda 9 öğretmen 
ve 12 veli ile sınırlıdır. Verilerin analizleri katılımcılarla yapılan yarı yapılandı-
rılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, 
köylerde görev yapan öğretmen ve veliler genel olarak geleneksel ve milli de-
ğerler üzerinde görüş bildirirken ilçede görev yapan öğretmenler ve öğrenci 
velileri ise toplumsal, geleneksel ve milli değerler üzerinde görüş bildirmişler-
dir. Şehirlerde görev yapan öğretmen ve öğrenci velileri ise daha çok öze dönük 
kişisel değerler, bilimsel ve yenilikçi değerler, toplumsal değerler üzerinde gö-
rüş bildirmişlerdir. Sonuç olarak katılımcıların bulundukları coğrafi konumun 
ve sosyo-ekonomik farklılıkların değerlerin önceliği üzerinde etkili olduğu be-
lirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Milli Değerler, Geleneksel Değerler, 
Toplumsal Değerler 
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2004-2014 Yılları Arasında Türk Üniversitelerinde Ya-
pılmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Yapılandır-

macı Eğitim Ortamları Açısından Değerlendirilmesi 

Yard Doç. Elçin SUMMAK 

Dr. Öğrencisi Harun KIRKBEŞ 

Dr. Öğrencisi Mustafa ŞENEL 

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

harun45ankara@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı yapılandırmacı öğrenme ortamları üzerine yazılmış 
tezlerin genel değerlendirmesini yapmak ve gelecekte bu konu üzerine çalışacak 
araştırmacılara yol göstermektir. Bu kapsamda 2004 yılından itibaren Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yapılandırmacı öğrenme ortamla-
rı ile ilgili yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin genel bir değerlendiril-
mesi yapılmıştır. Tezlere Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi 
(http://tez2.yok.gov.tr/) sitesinden ulaşılmıştır. 20 tez incelenmiş olup Yapılan-
dırmacı Öğrenme Ortamları ile ilgili tezlerin yazılış amaçları, branşlara göre 
dağılımı, örneklem grupları, araştırma türleri ve sonuçları değerlendirilmiştir. 
Bu değerlendirmeye göre tezlerin genel olarak yazılış amaçları; öğretmenlerin 
yapılandırmacı ortam düzenleyebilme düzeyi, yapılandırmacı öğrenme ortamı 
hakkında öğretmen ve öğrenci görüşlerini incelemektir. Tezlerin en fazla yazıl-
dığı branşların Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği olduğu görülmüştür. Tezlerde 
en çok tercih edilen örneklem grubunu Sınıf öğretmenleri ve ilköğretim öğrenci-
leri oluşturmaktadır. Nicel araştırma yöntemi en çok tercih edilen araştırma türü 
olarak bulunmuştur. Tezlerden sonuç bölümlerine göre öğretmenlerin yapılan-
dırmacı öğrenme ortamı düzenleyebildikleri, öğrencilerin yapılandırmacı öğ-
renme ortamı tercih ettikleri ayrıca yapılandırmacı öğrenme ortamı oluştururken 
öğretmenlerin sıkıntı çektiği konuların sınıfların kalabalık olması ve araç gereç 
yetersizliği olduğu görülmüştür.  
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Fen ve Teknoloji Dersinde  
Materyal Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Mehmet Fatih ÖZKURT 

Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K. Eğitim Fakültesi  

ozkurt1071@gmail.com 

Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL 

Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K. Eğitim Fakültesi  

a_sunbul@hotmail.com 

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersinde mater-
yal kullanımına ilişkin görüşleri incelenmiş, bu görüşlerin cinsiyet, sınıf ve okul 
gibi demografik özelliklerle ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada 
betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak daha önce uzmanlar 
tarafından geliştirilmiş materyal kullanım ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekle öğ-
rencilerin Fen ve Teknoloji dersinde materyal kullanımına ilişkin görüşleri be-
lirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Van ili Erciş ilçesindeki 3 ortaokuldan 
toplam 192 öğrenci oluşmaktadır. Bu öğrencilerin 92’si kız, 100’ü erkektir. 
Elde edilen veriler sonucunda Fen ve Teknoloji dersinde materyal kullanımına 
ilişkin öğrencilerin görüşleriyle cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark bulunmuş-
tur. Araştırmaya katılan kız öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine ilişkin görüş-
leri erkek öğrencilere göre daha olumludur. Yine aynı şekilde Fen ve Teknoloji 
dersinde materyal kullanımına ilişkin öğrencilerin görüşleri okul değişkenlerine 
göre anlamlı farklılık göstermektedir. Ama Fen ve Teknoloji dersinde materyal 
kullanımına ilişkin öğrencilerin görüşleri sınıf değişkenine göre anlamlı farklı-
lık göstermemektedir. 

Anahtar Sözcükler: Materyal, Öğrenme Süreci, Fen Teknoloji. 
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Türkiye ve Kırgızistan’da Okutulan  
Sosyal Bilgiler/ Tarih Ders Kitaplarına Türk Dünyası’nın 

Yansımasının Değerlendirilmesi 

Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇELTİKCİ 

Dr. Dinar İMANOVA 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

orhanceltikci@sdu.edu.tr 

Türkiye ve Kırgızistan iki bağımsız Türk Cumhuriyetidir. Bu iki cumhuri-
yetin de kendine has Eğitim sistemleri ve uygulama metotları vardır. Bu sistem 
ve metotla anayasalarda yazılı, mevzuat dahilinde hedeflenen bir nesil yetişti-
rilmektedir. Bu bağlamda öğrenciler öğrenimleri boyunca çeşitli dersleri almak-
tadırlar. Bu derslerden biri de Sosyal Bilgiler/ Tarih Dersidir.  

Sosyal Bilgiler/ tarih dersi yeni neslin geçmişini anlaması, geçmişi algıla-
yarak geleceğine yönelik hedefleri olması ekseninde fevkalade önemlidir. Bu 
bağlamda bu çalışmada 5. Sınıftan 11. Sınıfa kadar (5., 6., 7., 8., 9., 10. Ve 11. 
Sınıf) gerek Türkiye’de gerekse kardeş cumhuriyet Kırgızistan’da okutulan ders 
kitaplarının müfredatları Türk Dünyası yansımaları açısından değerlendirilmeye 
çalışılmıştır.  

Bu çalışmayla iki bağımsız Türk Cumhuriyetinin eğitim alanında Türk 
Dünyasına nasıl baktığı ve konu olarak ne kadar yer verdiği ortaya konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Tarih Eğitimi, Türk Dünyası, Cumhuriyet 
Dönemi Eğitim, Kırgızistan Eğitimi. 
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Türkçede Tek Kelimelik Deyimlere  
Adıyaman Ağzından Örnekler 

Doç. Dr. M. Fatih ALKAYIŞ 

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

falkayis@adiyaman.edu.tr 

Her dilde deyimlerin önemi büyüktür. Deyimler, dillerin en değerli söz 
varlıklarındandır. Gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici anlatım gücüne 
sahip kalıplaşmış ifadeler olarak tanımlanan deyimler üzerine çok sayıda bilim-
sel çalışmanın yapılmış olması, deyimlerin diller için vazgeçilmez başvuru kay-
nakları olduğunu gösterir. Türkçede deyimlerin tanımı yapılırken bunların en az 
kaç kelimeden oluşabileceği konusunda kaynaklar arasında çeşitli farklılıklar 
göze çarpmaktadır. Kimi bilim adamlarına göre deyimler en az iki kelimeden 
oluşabilirken kimi bilim adamları ise tek kelimelik deyimlerin de varlığını kabul 
etmektedir. Adıyaman yöresinde kullanılan deyimler incelendiğinde bu konuda-
ki görüş ayrılığına şöyle bir cevap verilebilir: Türkçede tek kelimeden oluşan 
deyimler vardır. Bu çalışmada, zengin bir dil ve edebiyat malzemesine sahip 
Adıyaman ağzından tespit edilen tek kelimelik toplam on sekiz adet deyim, 
tanımları ve yöresel kullanımlarıyla birlikte ele alınmıştır. Böylelikle, Türkçenin 
deyim zenginliğine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tek Kelimelik Deyimler, Adıyaman Ağzı, Türk Dili. 
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Safevi Sarayında Türk Şiirinin Müdavimleri 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

mehmetnuriedb@gmail.com 

XVI. yüzyıldan itibaren Türkmen boylarının Şah İsmail’in önderliğinde bir 
araya gelerek kurdukları Safevi Devleti, her ne kadar Fars kültür coğrafyasının 
merkezinde kurulmuş olsa da yıkılışına kadar ki süreçte Türkçe şiir yazan bir-
çok şaire ev sahipliği yapmıştır. Safeviler dönemindeki Türkçe şiir yazma gele-
neği sadece toplum içerisindeki Türk asıllı şairlerin şiirleriyle sınırlı kalmamış 
aynı zamanda sarayın yöneticileri ve bürokratlar tarafından da desteklenmiştir. 
Saray eşrafı bir yandan sanat kabiliyeti olan şairleri himaye ederken diğer yan-
dan kendileri de Türkçe şiirler yazarak bu geleneğin devam etmesine ciddi katkı 
sağlamışlardır. Özellikle saray mensupları tarafından sağlanan destek ayrı bir 
öneme haizdir. Safevilerin sarayda icra ettikleri Türk şiirinden bahseden kay-
nakların önemli bir kısmı bu geleneği Şah İsmail’le sınırlandırır. Oysa yaptığı-
mız son araştırmalarda Şah İsmail’in oğlu ve Safevilerin ikinci şahı olan Şah 
Tahmasb’ın ve Şah İsmail’in torunu olan şehzade İbrahim Mirza’nın da Türkçe 
şiirler yazdıkları ortaya çıkmıştır. İdarecilerin yanı sıra Safevi sarayında bürok-
rat olan Yusuf Beg Ustaclu, Tahir Vahîd, Mirza Te’sîr ve Sâdıkî-i Kitâbdar’ın 
da Türkçe şiir yazdıkları tespit edilmiştir. Bu bildirimizde kısaca Türk şiirinin 
Safevi sarayındaki mecrasından ve müdavimlerinden bahsedilecektir.   
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Yeni Kamu İşletmeciliğinden  
Yeni Kamu Hizmetine Evrilme 

Arş. Gör. Emrah AYHAN 

Bingöl Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 

eayhan@bingol.edu.tr 

Kamu yönetiminin bir disiplin olarak ortaya çıkışından itibaren farklı di-
namikler ve etkileşimler nedeniyle sürekli olarak yeni yaklaşımlar gündemde-
dir. Bu yaklaşımlar, örgütlenmesi genel olarak Weber’in katı hiyerarşiye dayalı 
bürokrasi modeline göre yapılan ve kamu yönetiminin temelini oluşturan Gele-
neksel Kamu Yönetimi (GKY) yaklaşımının reforme edilmesi ya da tamamen 
değiştirilmesi hedefiyle bir takım yenilikler önermektedirler. 1980’lerden itiba-
ren etkili olmaya başlayan ve modern işletmeci yaklaşım olarak adlandırılan 
Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) bu yaklaşımların en önemlilerinden biridir. YKİ 
yaklaşımı, GKY yaklaşımında etkili bir dönüşüm öngörmektedir. Farklı ülke-
lerdeki siyasal ve kültürel değerler sebebiyle YKİ yaklaşımı, kamu yönetimine 
farklı düzeylerde yansımaktadır. Buna rağmen, YKİ odaklı bir dönüşümün etkili 
bir şekilde sürdüğü görülmektedir. Ancak; demokratik süreçler, vatandaşa hiz-
met ve kamu yararı gibi değerlerin göz ardı edilmesi nedeniyle, 2000’li yıllar-
dan itibaren bu yaklaşım yaygın bir şekilde eleştirilmeye başlanmış ve zamanla 
alternatif bir model olan Yeni Kamu Hizmeti (YKH) yaklaşımı ortaya çıkmıştır. 
Kendisini daha çok YKİ eleştirisi üzerinden konumlandıran YKH yaklaşımı, 
devletin bir işletme gibi yönetilmemesi gerektiği, aksine kamu yönetiminin 
demokrasi odaklı olması ve müşteriye değil vatandaşa hizmet edilmesi gibi 
düşünceleri savunmaktadır. Bu çalışmada, GKY anlayışında meydana gelen bu 
gelişmelerin daha iyi analiz edilebilmesi için YKİ ve YKH yaklaşımlarının ge-
nel felsefeleri, tarihsel gelişimleri ve birbirileriyle etkileşimleri karşılaştırmalı 
analiz yöntemiyle incelenmektedir. Bunun sonucunda, GKY yaklaşımının 
1980’lerden itibaren etkili olan YKİ yaklaşımı ile birlikte sarsıldığı, fakat 
2000’li yıllarda ortaya çıkan YKH yaklaşımının uzun vadede daha sürdürülebi-
lir ve etkin olacağı öngörülmektedir. Çünkü birçok kamu yönetimi uzmanına 
göre; demokratik değerlere daha çok önem veren, vatandaşa hizmete odaklanan, 
kamu yararını amaç edinen, kamu çalışanları ve vatandaşlar arasında müzakere 
ve diyalog süreçlerini ön plana çıkaran YKH yaklaşımının, günümüz toplumla-
rının ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Kamu Yönetimi, Yeni Kamu İşletmecili-
ği, Yeni Kamu Hizmeti, demokrasi, kamu yararı. 
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Mesnevî Şarihi Dervîş Muhammed Şifâyî’nin  
Biyografisi Hakkında Bilinmeyen Bazı Hususlar 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR, 

Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

dr.mehmetozdemir14@gmail.com 

Türk edebiyatında Mevlânâ ve onun meşhur eseri Mesnevî’nin çok önemli 
bir yeri vardır. Yazıldığı günden itibaren hemen her çevrenin merakını celbet-
miş ve bu esere her devirde birçok şerh yazılmıştır. Mesnevî’yi şerh eden şarih-
lerden biri de bir Mevlevî Şeyhi olan Dervîş Muhammed Şifâyî’dir. Esrar De-
de’nin verdiği 68 yaşında öldüğü bilgisine göre 1014 (1605/1606) yılında dün-
yaya gelen Dervîş Muhammed Şifâyî, edebiyatımızda en mühim yeri kuşkusuz 
Mevlânâ’nın Mesnevî-yi Manevî’sine yaptığı şerhle almıştır. Fakat günümüzde 
Şifâyî hakkında sağlıklı bir biyografinin oluşturulamadığını görmekteyiz. Onun 
hayatı hakkında kaynaklarda bulunan bilgilerin çoğu ya yanlış ya da eksiktir. 
Şöyle ki öncelikle isminin Mehmed mi Muhammed mi olduğuyla ilgili bir çe-
lişki bulunmaktadır. Bu çelişki, şarih hakkında yapılacak herhangi bir araştır-
mada araştırmacıyı yanıltabilir. İkinci olarak nereli olduğu, hayatıyla ilgili bazı 
noktalar, doğum ve ölüm tarihleri kaynaklarda farklı gösterilmektedir. Üçüncü 
ve belki de en önemlisi eserleriyle ilgili eksik bilgilerdir. Bu konuda elde etti-
ğimiz bilgiler, şarihin Mesnevî-yi Manevî’nin altı cildini şerh ettiği yönündedir. 
Fakat yapılan araştırmalar sonucunda şarihe ait, Mesnevî’nin ilk iki cildine ya-
pılan bir şerh metnine ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra 3, 4, 5 ve 6. cilt şerhlerinin 
de olabileceği göz önünde bulundurularak bu husus değerlendirilmeye çalışıl-
mıştır. Eserleri hakkında bir diğer eksiklik, şarihin Mesnevî Şerhi dışında tespit 
edilen üç eserinin daha olmasına rağmen kaynaklarda bu konuda hiçbir bilginin 
bulunmamasıdır. Bu bilgilerin ilim âlemine kazandırılmasıyla da Dervîş Mu-
hammed Şifâyî hakkında bilinmeyen belli başlı noktalar açıklığa kavuşacaktır. 
Dolayısıyla bizim bu bildiriyi sunmaktaki amacımız, şarihin biyografisiyle ilgili 
bilinmeyen noktaları açığa kavuşturmak, elde edilen bilgiler ışığında yanlış 
bilinen hususların doğrularını vermek ve böylece Muhammed Şifâyî’nin biyog-
rafisinin daha sağlıklı bir şekilde kurulmasına katkı sağlamaktır. 
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İktidardan Halka Dilin İşlevi:  
Miting Dillerinin Toplum Dilbilimsel Açılımı 

         Yusuf GÖKKAPLAN 

Doktora Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi 

yusufgokkaplan@gmail.com 

Günümüz teknolojisi ile geniş kitlelere ulaşmak, onlara mesaj vermek ol-
dukça kolay bir hale gelmiştir. Teknoloji ve insanlar birbirinden ayrılamaz bir 
bütün gibi olmuştur. Bu teknolojinin bir ürünü olan televizyon hemen hemen 
her evde bulunan ve insan hayatında önemli bir yer edinen bir unsur olmuştur. 
Bu sayede insanlar programlar izleyerek, haber dinleyerek dünyada ve ülkesin-
de olup biten her şeyi öğrenmektedirler. Böylesine yaygın bir ağa sahip olan bu 
teknoloji ürünün günümüzde siyasi bir platform olarak da kullanıldığını gör-
mekteyiz. Siyasi liderler söylemlerini bu araç vasıtası ile geniş kitlelere duyura-
bilmektedirler. Bu durum gerçekleşirken siyasetçilerin kullandığı dilin de önemi 
oldukça büyüktür. Bu çalışmada da dilbilimin bir dalı olan toplum dilbilim esas 
alınarak “Ulusa Sesleniş Konuşması” bu eksen etrafında değerlendirilecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Toplum Dilbilim, Siyasi Dil, Kitle İletişim, Göster-
gebilim, Aktarım 
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Gaziantep Barak Türklerinde Ölüm 

Yrd. Doç. Dr. Fahri DAĞI 

Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi 

fahridadi@gmail.com 

 Barak ismi ve Barak Türkleri ile ilgili bilgiler başta Türk destanları ol-
mak üzere birçok yazılı ve sözlü kaynakta geçmektedir. Oğuz Türk boylarının 
bir alt grubunu oluşturan Barak Türklerinin bir kısmı bugün Gaziantep’in Nizip, 
Oğuzeli ve Karkamış ilçeleriyle Kilis ve Kuzey Suriye’de yaşamamalarını sür-
dürmektedir. Barak Türklerinin yaşadığı bölgeye Baraklı (Barak Ovası/Barak 
Eli/Barak İli) denmektedir. Bölgede yaşayan Barak Türkleri, törelerini yaşatma-
yı bir onur ve erdem olarak görmekte ve Barak olmayı yüceltmektedirler. Bu-
gün Barakta eski Türk inançları doğumdan ölüme kadar canlı bir şekilde yaşa-
maya devam etmektedir. Ölüm olgusu diğer Türk boylarında olduğu gibi Gazi-
antep’te yaşayan Barak Türklerinde de geniş bir yer işgal eder. Hatta denile bilir 
ki Gaziantep Barakları için ölüm bu dünyada en önemli olgudur. Bu bildiride, 
ölümün Gaziantep’te yaşayan Barak Türkleri arasında algılanışı ve eski Türk-
lerde yapılan yas adetleriyle münasebetleri incelenmeye çalışılacaktır. Bu konu-
lar şunlardır: Gaziantep Barak Türklerinde ölümü haber veren ve ölümü engel-
leyen inanç ve uygulamalar, ölüm anında gözlemlenen inanç ve uygulamalar, 
ölünün defne hazırlanması, defin sonrası inanç ve uygulamalar, ölenin ahiretteki 
konumu, ölü aşı, yas (taziye) evleri, ölünün 3, 7, 40 ile ölüm yıl döngülerinde ve 
bayramlarda yapılan ritüeller. 
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Matematik Dersi Öğretim Programlarına  
Üstbilişsel Bilgi ve Beceri Entegrasyonuna İlişkin  
Sınıf Öğretmenlerinin Bilgileri Ve Uygulamaları 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZTÜRK 

Arş. Gör. Gülay AGAÇ 

Gaziantep Üniversitesi 

gulayagac@hotmail.com 

İlkokul matematik dersi öğretim programlarında 2015 yılında gerçekleştiri-
len program değişikliğiyle öğrencilere üstbilişsel bilgi ve becerilerin (bilişsel 
farkındalık bilgi ve becerilerinin) kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amacın 
gerçekleştirilmesi için programın uygulayıcısı olan sınıf öğretmenlerinin bu 
değişikliğin farkında olması, ilgili değişikliği uygulamaya koyabilecek bilgi ve 
beceriye sahip olması ve öğretme-öğrenme süreçlerinde uygulamaya koymaları 
büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada da,  sınıf öğretmenlerinin üstbilişsel 
bilgi ve becerilerin ne olduğu ve nasıl öğretildiğine ilişkin bilgileri, gerçekleş-
tirdikleri etkinlikler, program değişikliğine ilişkin farkındalıkları ve hizmet içi 
eğitim ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modelinde betimsel bir 
araştırma olan çalışmanın, örneklemini 347 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanan veriler içerik analizi yapılarak çö-
zümlenmiştir. Veriler üzerinde güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırma 
sonuçları, araştırmaya katılan öğretmenlerden 207’sinin üstbilişsel bilgi ve be-
cerilerin ne olduğunu bilmediğini, 102’sının ise yanlış bilgiye sahip olduğunu 
göstermiştir. Üstbilişsel bilgi ve becerinin matematik derslerinde nasıl işe ko-
şulduğu ile ilgili ise öğretmenlerden yalnızca 38’inin doğru bilgiler verdiği be-
lirlenmiştir. Yine öğretmenlerden yalnızca 37’sinin matematik derslerinde üstbi-
lişsel bilgi ve beceri geliştirmek için nasıl düzenlemeler yapılması gerektiğine 
ilişkin bilgi sahibi oldukları ve etkinlikler yaptıkları saptanmıştır. Ayrıca, öğ-
retmenlerden 129’unun matematik derslerine üstbilişsel bilgi ve beceri enteg-
rasyonunu gerekli ve önemli bulduğu; 312’sinin 2015 programındaki değişiklik-
le ilgili bilgi sahibi olmadığı; 314’ünün ise üstbilişsel bilgi ve becerilerle ilgili 
bilgi sahibi olmak, bu bilgi ve becerileri matematik derslerinde öğretebilmek 
için beceri kazandırılmaya yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapılmasını 
ihtiyaç olarak gördüğü belirlenmiştir. 
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Osmanlı Devleti’nde 1908 Devrimi’ne Giden Sürecin 
Temel Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme 

Arş. Gör. Eyüp CÜCÜK 

Gaziantep Üniversitesi 

cucukeyup@gmail.com 

eyupcucuk@gantep.edu.tr 

Osmanlı Devleti’nde, 1876 yılında Kanun-ı Esasi’nin ilanıyla başlayan 
Meşrutiyet dönemi uzun ömürlü olamamış, II. Abdülhamit tarafından ilan 
edildiği gibi, kısa bir süre sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Yaklaşık otuz üç yıl 
süren II. Abdülhamit’in saltanatı halk ve aydın kesim tarafından oldukça 
buhranlı geçmiştir. Tıbbiye Mektebi öğrencileri arasında bir örgütlenme sonucu 
doğan İttihat ve Terakki Cemiyeti,  devleti içinde bulunduğu kötü durumdan 
kurtarmak ve Abdülhamit döneminin baskıcı tutumuna son vermek, Kanun-ı 
Esasi’yi yeniden yürürlüğe koymak amacıyla 1908’e kadar mücadele etmiştir. 
Bu süreçte tüm Osmanlı ülkesinde birtakım vergi isyanları yaşanmıştır. Halk 
vergi ayaklanmaları içindeyken ordu içindeki huzursuzluk ve rahatsızlıkların 
artması sonucu ordu isyanları başlamıştır. İttihat ve Terakki'nin, halk ve ordu 
içindeki bu ayaklanmalarda etkin propagandası sonuç vermiş ve 23 Temmuz 
1908 Devrimi yaşanmıştır. Bu tarihle beraber Meşrutiyet yeniden ilan edilerek 
Kanun-ı Esasi yürürlüğe girmiş, sansür dönemi sona ermiştir.  Meşrutiyet'in 
yeniden ilanına giden süreçte rol oynayan temel dinamikler halk, ordu ve İttihat 
ve Terakki'dir. Bu çalışmada 1908 Devrimi'ne giden süreç halk, ordu ve İttihat 
ve Terakki bağlamında açıklanmaya çalışılarak ilgili alanyazına farklı bir 
değerlendirmeyle katkıda bulunmak hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, 1908 Devrimi, II. Meşrutiyet, 
İttihat ve Terakki, II. Abdülhamit. 
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Sınıf Öğretmenlerinin Lisans Öğreniminde Almış  
Oldukları Öğretmenlik Meslek Bilgisi Eğitiminin  
Meslek Hayatlarındaki Rolüne İlişkin Görüşleri 

Arş. Gör. Eyüp CÜCÜK 

Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü  

cucukeyup@gmail.com 

eyupcucuk@gantep.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk VURAL  

Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü  

ofarukvural@gmail.com 

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na bağlı devlet okullarında 
görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin, lisans öğrenimlerinde almış oldukla-
rı öğretmenlik meslek bilgisi (ÖMB) eğitiminin meslek hayatlarına etkisini 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntem ve teknikle-
riyle oluşturulmuş, durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Nitel araştırma-
larda kullanılan amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme kulla-
nılmıştır. Araştırmanın amacına ve ele aldığı probleme bağlı olarak araştırmacı 
tarafından belirlenen niteliklere sahip 18 katılımcı seçilerek, yarı yapılandırılmış 
görüşme formu aracılığıyla görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler, esas olarak 
dört tema içinde gruplandırılarak betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Ve-
rilerin analizi sonucunda çalışma grubu, genel olarak, lisansta almış oldukları 
öğretmenlik meslek eğitiminin yetersiz olduğunu, mezun olduklarında öğret-
menlik mesleğine hazır olmadıklarını, en faydalı dersin öğretmenlik uygulama-
sı, en faydasız dersin ise sınıf yönetimi dersi olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca 
ÖMB eğitiminin teorik açıdan gayet yeterli olduğunu buna karşılık uygulama 
becerisi kazandırma açısından hiç yeterli olmadığını vs. belirtmişlerdir. Sonuç 
olarak, katılımcıların lisansta aldıkları ÖMB eğitimi, MEB kadrosundaki öğ-
retmenlik mesleğini yerine getirebilmek için gerekli beceri ve yeterlikleri ka-
zandırma anlamında yetersiz kalmaktadır. ÖMB eğitiminin pozitif yönde etkili-
liğinin birçok faktörü olduğu gibi; lisansta bu dersleri veren öğretim elemanının 
ders işleyiş kalitesi ve bu derslerin olabildiğince uygulamalı bir şekilde işlen-
mesinin bu durumla doğrudan ilişkili olduğu anlaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Öğretmenlik meslek bilgisi, sınıf öğretmeni, öğret-
menlik uygulaması.  
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Türk Destanlarının Masal Efsane Metinlerindeki İzleri 

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 

abalptekin@yahoo.com 

 Türk edebiyatının ilk türü diyebileceğimiz destanlar; manzum ve uzun 
olmanın yanı sıra ilkel insanın düşüncesi diyebileceğimiz mitleri de bünyesinde 
bulundurur. Bu arada destandan daha sonra oluştuğunu düşündüğümüz masal ve 
efsane metinleri içerisinde destanî metinlerin örnekleriyle karşılaşmaktayız. Bu 
düşünceden hareketle Türk dünyasından tespit ettiğimiz masal ve efsane metin-
lerinde karşılaştığımız destanî motifleri çıkardığımızda, en çok örneğin Bozkurt 
destanıyla ilişkili olduğunu tespit ettik. Bunun dışında Oğuz Kağan, Köroğlu, 
Dede Korkut gibi destanların motifleri veya bazı bölümlerinin sözü edilen anlatı 
türlerinde örnekleriyle karşılaştık. Bildirimizde tespit ettiğimiz destanî motifler 
çeşitli açılardan değerlendirilecektir. 
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Ülkü Tamer’in Şiirlerinde Gaziantep 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet İhsan KAYA 

Gaziantep Üniversitesi 

ikayagantep@gmail.com 

Ülkü Tamer, çağdaş Türk şiirindeki İkinci Yeni Hareketinin önemli şairle-
rinden biridir. İlk şiir kitabı Soğuk Otlar Altında 1959’dan son kitabı Bir Adın 
Yolculuktu 2014’e kadar önemli şiirler kaleme almıştır. Kendine has bir şiir 
dünyası olan Tamer, evrensel duygularla yerelliği bütünleştirmeyi başaran şair-
lerimizden biridir. İnsanın anayurdunun çocukluğu olduğunu kabul eden şair, 
hayatı boyunca çocukluk yıllarına ve Antep’e büyük özlem duymuş, eserlerinde 
bu duyguyu çarpcı bir şekilde dile getirmiştir. Bu çalışmamızda Ülkü Tamer’in 
şiirlerinde çocukluğunu yaşadığı Antep’in nasıl anlatıldığı ve bir şehrin şair 
üzerindeki etkinin nasıl dile getirildiği anltılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Şiir, Ülkü Tamer, Gaziantep, şiir incelemesi.  
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“Dede Korkut Hikâyeleri” Çizgi Filminin  
Kültürel Aktarım Yönünden Kritiği 

Zeynep Dilek ALPTEKİN 

Öğretmen- Milli Eğitim Bakanlığı 

z.d.alptekin@gmail.com 

15. yüzyılın sonunda yazıya geçirildiği düşünülen Dede Korkut hikâyeleri 
Oğuzların yaşayış şekillerini, inanışlarını, ekonomilerini, hayatta kalma müca-
delelerini, bulundukları coğrafyayı tanıtıp onlar hakkında bilgilere kavuşmamızı 
sağlayan kaynaktır. Sözü edilen eser, Türk dünyasının tamamında asırlar bo-
yunca kendine yer edinmenin ötesinde yediden yetmişe her yaş grubuna da hi-
tap etmiştir. Bu sebepten Dede Korkut kitabındaki hikâyelerden bazıları masal-
laşırken, bir kısmı da efsane, destan, türkü vb metinler arasında kendisine yer 
bulmuştur. Ayrıca güzel sanatların diğer dallarında (tiyatro, senfoni, sinema, 
roman, çizgi roman ve çizgi film) da değerlendirilmiştir. 

Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında çizgi filmlerin önemli 
bir fonksiyonu vardır. Çizgi filmler; aile fertlerinin dışında çocuğun gelişim 
sürecinde en etkili unsurların başında gelmektedir. Bunun dışında çizgi filmler, 
çocuğun kültürel değerleri kazanmasına da yardımcı olmaktadır. Çizgi filmde 
kültürel değerler ne kadar etkili verilmişse çocuğun ileriki yaşlarında bu değer-
leri benimsemesi ve hayatının bir parçası yapması da o kadar kolay olacaktır. 
Çünkü çocukluk her türlü gelişimin temelinin atıldığı bir dönem olup bireyin 
sosyal, duygusal ve kültürel değerleri öğrenme sürecinin başlangıcı olarak dü-
şünülebilir. 

Bildirimizde TRT Çocuk kanalında 2012 yılında yayınlanmaya başlayan 
her biri 15 dakikalık 33 bölümden oluşan “Dede Korkut Hikâyeleri” adlı çizgi 
filmin çocuklara kültür aktarımı yönünden kritiği yapılacak ve okul öncesi eği-
timde aksayan yönleri ve çözüm yolları ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dede Korkut hikâyeleri, çizgi film, kültürel değerler, 
çocuk, gelişim 
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2006 Türkçe Öğretim Programı ile  
2015 Türkçe Öğretim Programının  

5. Sınıf Yazma Alanı Bakımından Değerlendirmesi 

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü   

mdursunerdem@nevsehir.edu.tr 

Çalışmanın amacı 2006 ve 2015 Türkçe Öğretim Programları’nı 5. sınıf 
yazma alanı bakımından karşılaştırmaktır. Araştırmanın modeli tarama modeli-
dir. Araştırmada doküman incelemesi yapılmıştır.  

2006 ve 2015 Türkçe Öğretim Programları; temel yaklaşımları, genel 
amaçları, öğrenme alanları, yazma alanları, 2006 programının hedeflenen bece-
rileri ile 2015 programının vizyonu, Atatürkçülük konuları, ara disiplin alan 
kazanımları, kitap forma sayıları ile ilgili bölüm ve asıl olarak da 5. sınıf yazma 
alanı kazanımları karşılaştırılmıştır. Adı geçen alanların karşılaştırması sonu-
cunda, iki program arasındaki benzerlik ver farklılıklar ortaya konmuştur. 5. 
Sınıf yazma alanı kazanımlarının karşılaştırılması sonucunda ise 2006 ve 2015 
programlarında bire bir aynı olan bir kazanımın olmadığı, aynı ya da benzer 
anlamda olup farklı ifade edilmiş kazanımların olduğu, 2006 programında bu-
lunmayıp 2015 programına yeni eklenen ifadelerin bulunduğu ve 2015 progra-
mında bulunmayan kazanımların yer aldığı belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe, Yazma, Öğretim Programı, Kazanım 
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Arthur Lumley Davids’e Göre 19.yy’da Türkçe 

Doç. Dr. Serdar YAVUZ 

Adıyaman Üniversitesi 

Türkçe ile ilgili yabancıların yazdığı gramer kitapları, araştırmacıların sü-
rekli ilgi odağı olmuştur. Grammaire Turque, Elements de la Langue Turque, 
Grammatica turca gibi. Bunların dışında yazılmış olalar da vardır elbette. Bildi-
rimize konu olan Arthur Lumley Davids tarafından kaleme alınmış 1832 tarihli 
A Grammar of the Turkish Language (Türk Dili Grameri) benzer kitaplardan 
biridir.  

Bu çalışmanın amacı, 19. yy’da yazılmış ve Türk diliyle ilgili önemli bilgi-
ler taşıdığını düşündüğümüz A Grammar of the Turkish Language eser ile dö-
nem Türkçesini incelemek ve irdelemektir. Eser; giriş, Türk dili grameri, söz 
varlığı, diyaloglar ve ekler olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Biz eserin 
giriş bölümünden hareketle Türk dili ve tarihi ile dönem Türkçesi hakkında 
değerlendirmelerde bulunup, Türk dili ve tarihi ile dönem Türkçesine yabancı 
bir bilim adamının gözüyle bakmaya çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Arthur Lumley Davids, gramer. 
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7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde  
Evsel Atıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve  

Farkındalıkları 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet MUTLU 

Mustafa KAVAKLI 

Hüseyin YETİŞİR 

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Y.L. Öğrencisi 

mmutlu1973@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, 7. Sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Ev-
sel Atıklar Konusundaki bilgi düzeyleri ve farkındalıklarının incelenmesidir. Bu 
çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen sekiz açık uçlu sorudan oluşan 
veri toplama aracı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik 
analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’nin İç Ana-
dolu Bölgesinde bulunan bir ilin iki ortaokulunda öğrenim gören toplam 163 
öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerin 84’ü kız, 79’i erkektir. Araştırmanın 
sonucunda öğrencilerin yarıdan fazlasının atık kavramının bilimsel bir tanımını 
yapmada zorlandıkları, atık maddelerin sınıflandırılması konusunda yeterince 
bilgi sahibi olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca da öğrencilerin yarıya 
yakını “Atık sorununun çözümüne yönelik siz neler yapılmasını önerirsiniz?” 
sorusuna geri dönüşüm cevabını verdikleri tespit edilmiştir.   

Anahtar Sözcükler: 7. Sınıf Öğrencileri, Fen Bilimleri, Evsel Atıklar, 
Bilgi Düzeyi, Farkındalık. 
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Eğitimde Animasyon ve Video Sunum Aracı Kullanımı: 
Powtoon 

Yrd. Doç. Dr. Nezih ÖNAL 

Niğde Üniversitesi 

nezihonal@gmail.com 

Bu araştırmada Powerpoint’e alternatif ve öğrenci dikkatini çekme konu-
sunda oldukça başarılı olabilecek animasyonlu video ve sunum hazırlama aracı 
Powtoon ele alınmıştır. Powtoon video ve profesyonel sunumlar oluşturmak 
için hem öğrenci hem de öğretmenler tarafından kullanılabilecek ücretsiz bir 
sunu hazırlama aracıdır. Ücretsiz üyeliğinde bazı kullanım sınırlılıkları mevcut 
olduğu için Powtoon’un hiçbir sınırlılığı olmadan özgürce kullanılması ücretli 
üyeliğinin tercih edilmesi ile aşılabilir. Ücretsiz üyeliği sayesinde bile görsel 
tasarım ilkeleri kullanılarak ve yaratıcı bir yaklaşımla başka ücretli animasyon 
yazılımlarına hiç gerek kalmadan oldukça profesyonel sunumların gerçekleşti-
rilmesi mümkündür. Bu yüzden eğitimcilerin derslerinde sıklıkla yararlanabile-
cekleri oldukça dikkat çekici bir uygulama olduğu için Powtoon’un öğretim 
sürecinde aktif kullanımı önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Animasyon, Sunu Aracı, Powtoon 
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İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı 
Kullanımı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Yrd. Doç. Dr. Mesut GÜN 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 

mesutgun@nevsehir.edu.tr 

Arş. Gör. Muhammet Raşit MEMİŞ  

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 

muhammetmemis@gazi.edu.tr 

Ülkemizde 2006 yılında uygulanmaya başlanan yapılandırmacı eğitim an-
layışıyla birlikte ilk okuma-yazma eğitimi bitişik eğik yazı ile yapılmaya baş-
lanmış, yenilenen öğretim programlarında bu uygulamanın 1-8.sınıflar arasında 
devam etmesi öngörülmüştür. Ancak eğitim ortamlarının bu beceriye göre dü-
zenlenememesi, eğitim materyallerinde görülen eksiklikler ve öğretmen yeter-
sizlikleri nedeniyle zaman içerisinde öğretmen ve öğrencilerde bitişik eğik ya-
zıya karşı olumsuz tutum ve düşüncelerin geliştiği gözlemlenmiştir. 

Araştırmada yedinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı kullanımı hak-
kındaki görüşleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı öğrencile-
rin bitişik eğik yazı uygulamalarında karşılaştıkları sorunlara kalıcı çözümler 
bulunmasına katkı sağlamaktır. 

Bu çalışmada görüşme metodu kullanılmış, görüşme esnasında deneklere 
dört sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araş-
tırmanın örneklemini Nevşehir ili Avanos ilçesi Çalış Ortaokulu ve Nevşehir ili 
Kardelen Koleji’nde öğrenim gören yirmi öğrenci oluşturmaktadır. Deneklerden 
elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonunda yedinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı hakkında 
büyük oranda olumsuz düşüncelere sahip oldukları, olumsuz duygular geliştir-
dikleri ve uygulama da çeşitli zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin 
bitişik eğik yazı hakkındaki düşünce ve yaklaşımlarını olumlu yönde değiştire-
ceği düşünülen önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yazma becerisi, bitişik eğik yazı, öğrenci görüşleri, 
olumsuz tutum  
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Kazakistan’ın Türkiye Politikası:  
İç Yapı, Dış Politika, Söylem ve Lider Etkeni 

Yrd. Doç. Dr. Serdar YILMAZ 

İstanbul Arel Üniversitesi 

serdaryilmaz@arel.edu.tr 

Çalışmada, 1991 yılında bağımsız bir devlet olarak uluslararası ilişkiler 
sahnesine çıkan Kazakistan’ın Türkiye politikasını belirleyen içyapı faktörleri 
analiz edilmeye çalışılmıştır. İçyapı kavramının ele alınmasının nedeni, Kaza-
kistan’ın bağımsızlığını kazanmasından itibaren vurgulanan ortak dil, soy ve 
tarih anlayışının Kazakistan’ın Türkiye politikasının oluşmasında önemli oldu-
ğu fakat tek başına belirleyici olmadığı düşüncesine zemin hazırlamak ve bunu 
kuramsal ve kavramsal olarak temellendirmektir. Çalışmada yararlanılan ku-
ramsal ve kavramsal çerçeve, Kazakistan’ın Türkiye politikasında içyapı faktör-
lerinin ne düzeyde açıklayıcı güce sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıy-
la içyapı kuramından yararlanılan Kazakistan’ın Türkiye politikasının analiz 
edildiği bu çalışmada içyapı kuramının uygulanabilirliği sonucuna varılmıştır. 
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Bazı Arşiv Kaynaklarına Göre Siirt’te  
Misyonerlik Faaliyetleri 

Erkan IŞIKTAŞ 

Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

erkanisiktas@siirt.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı; 1317 (1901) yılında Osmanlı Devleti’nin Bitlis vi-
layetinin bir sancağı olan Siirt’teki İngiliz, Fransız ve Katolik misyonerlerin 
gerçekleştirmiş oldukları faaliyetleri ortaya koymaktır. Nitel araştırma tekniğine 
uygun olarak doküman incelemesi yöntemiyle gerçekleştirilen bu araştırmada, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden temin edilen belgeler, tarih biliminin gerek-
tirdiği ilmi usuller ve kaideler çerçevesinde incelenmiş ve tahlil edilmeye çalı-
şılmıştır. Yapılan bu incelemeler neticesinde, çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Ula-
şılan bu bilgilere neticesinde, Fransız tebaasında olan birkaç kişi, Siirt’te bulu-
nan Hıristiyan ahaliyi kendi mezhebine çekmek için okul ve kilise yaptırdığı, 
İngiltere tebaasından bir kişinin de seyahat amacıyla Siirt bölgesine geldiğini 
ancak asıl gayesinin Siirt bölgesinin haritasını çizmek olduğu anlaşılmıştır. Ay-
rıca Siirt’te Latin ve Katolik rahip ve rahibelerin uygunsuz davranışlarda bulun-
duğuna dair bilgiler olduğu ortaya konulmuştur. Bu bağlamda; Siirt, sadece 
coğrafi konumu ile değil, aynı zamanda demografik yapısı ile bu tür faaliyetle-
rin kolay yürütüleceği bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Siirt örneği dik-
kate alınarak ele alınan bu çalışma ile Osmanlı ülkesinde bulunan misyonerle-
rin, misyonerlik faaliyetlerine devam ettiklerini ortaya koyması bakımından son 
derece mühim bir tespittir. XX. yüzyılda Osmanlı devletindeki misyonerlik 
faaliyetlerine dair bir örnek teşkil eden bu araştırmanın, Siirt tarihi ile ilgili ya-
pılacak diğer yerel tarih çalışmalarına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Siirt, Misyoner, Misyonerlik Faaliyetleri. 
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Kamplarda Kalan Suriyeli Misafirlere Verilen Eğitim ve 
Suriyeli Misafirlerin Buna Yönelik Görüşleri  

(Nizip Örneği) 

Doç. Dr. Hakan AKDAĞ 

Gaziantep Üniversitesi 

hakanakdag@gantep.edu.tr 

Sosyal bilgiler eğitimi açısından güncel olaylar bağlamında değerlendirilebi-
linecek konulardan biri de şüphesiz sınır komşumuz olan Suriye’deki iç savaştır. 
Meydana gelen bu olaya baktığımızda günümüzde siyasi, sosyal, ekonomik, kül-
türel vb. birçok alanda olumsuz nitelikte etkileri olan bu durumun Türkiye açısın-
dan ne gibi sonuçlar doğuracağı da merak konusudur. Suriye’de Arap Baharı'nın 
bir parçası olarak sürmekte olan çatışmayı, bazı kesimler Suriye çatışmaları dese 
de, kimi kaynaklarda "Suriye İç Savaşı" olarak adlandırmaktadırlar. Olayların 15 
Mart 2011 tarihinde başladığı kabul edilir. Suriye muhalefeti Baas Partisi rejimini 
devirmek ve kendi ifadeleriyle "Özgür Suriye Devletini" kurmak için silahlı isya-
na başlamışlardır. Savaşın başladığı ilk günden itibaren Türkiye, Suriyeli sivillere 
kapılarını açmış, kendi imkânları dışında mali durumu zayıf olanlar için de kamp-
lar oluşturmuştur. Şu an için Türkiye’de gayri resmi kaynaklara göre iki milyonun 
üzerinde Suriyelinin olduğu belirtilmektedir.  

Araştırmamız yukarıda belirtilen kamplarda kalan Suriyeli misafirlerin ba-
rınma, yeme-içme vb. ihtiyaçlarının dışında kendilerine verilen eğitim ve bu 
eğitimi nasıl değerlendirdiklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Hatay, 
Adana, Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Kilis, Şanlı-
urfa ve Gaziantep illeri başta olmak üzere toplam 25 kampta Suriyeli misafirler 
için eğitim öğretim faaliyetleri yapılmaktadır. Araştırma kapsamında Gaziantep 
ili Nizip ilçesinde bulunan kamp örneklem olarak seçilmiş, burada verilen eği-
tim ve Suriyelilerin bu eğitimi nasıl değerlendirdikleri araştırmanın problemini 
oluşturmaktadır. Araştırma için kamplarda verilen eğitim hakkındaki resmi 
bilgiler Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD) alınmıştır. 
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni şeklindedir. 
Araştırmanın amaçlarına uygun olarak hazırlanan açık-uçlu soru formu uygu-
lanmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanarak önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: AFAD, İç Savaş, Mülteci Kampları, Eğitim-Öğretim 
Faaliyetleri, Tutum Ölçeği. 



II. Uluslar Arası  Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 

                                                                    

  

54 

Suriye’den Göçlerin Türkiye’deki Etkileri ve  
Sorunlara Çözüm Önerileri 

Prof. Dr. F. Dilek GÖZÜTOK 

Ankara Üniversitesi 

dgozutok@hotmail.com 

Farklı kültürlerde yaşamakta olan insanların küreselleşme, başka kültürle-
rin yaşandığı toplumlarda yaşama arzusu, ülkesindeki baskıcı yönetimler, sosyal 
ve politik ayaklanmalar, doğal afetler, terör ve savaş gibi nedenlerle başka bir 
kültürün yaşanmakta olduğu ülkelere göç etmeleri her iki toplumun da kültürel 
yaşamında sarsıntılara neden olmaktadır. Bu gün birçok ülke için tehdit unsuru 
haline gelen Suriyeli mülteciler krizi konusunda etkilenen bütün ülkelerin acil 
olarak ciddi önlemler almaları gerekmektedir. 

2011'de  bir yandan baskıcı yönetimin etkileri, diğer yandan dış güçlerin 
de desteği ile çıkarılan isyanlar ve ardından yaratılan iç savaş sonucunda mil-
yonlarca Suriye vatandaşı öncelikle coğrafi yakınlığı olan ülkelere sığınmış, bir 
kısmı da Avrupa ülkelerine geçmeye çalışmışlardır. 21.yy.'da yaşanan bu insan-
lık trajedisi hem bölgenin hem de uluslararası sistemin güvenliğini tehdit etme-
ye başlamıştır. Bu nedenle uluslararası sistemlerin üyeleri olan  bütün ülkeler, 
yaşanan bu sorunları azaltma yönünde gerçekçi çabalar göstermelidirler. 

Resmi sayılar her gün değişiklik göstermekle birlikte Mısır, Irak ve Ür-
dün'de yüzbinlerce, Lübnan'da bir milyondan fazla, Türkiye'de ise üç milyona 
yakın Suriyeli bulunduğu belirtilmektedir. Güvenlik nedeniyle ülkesini terk 
eden bu insanlar gittikleri ülkelerin ekonomik yapısını, sosyal ve politik düzeni-
ni, askeri çalışmalarını, çevreyi ve çevresel yapıyı etkileyerek güvenliksiz bir 
ortam yaratmaktadırlar. 

Bu çalışmada, sayıları üç milyona yaklaşan Suriyeli sığınmacıların Türki-
ye'ye etkileri tartışılarak, özellikle eğitimle ilgili sorunların çözülebilmesine 
ilişkin öneriler geliştirilmiştir. 
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Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı  
(KPSS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT)  

Yönelik Görüşleri 

Yrd. Doç. Dr. Salman ÖZÜPEKÇE 

Arş. Gör. Dr. Zübeyde Doğan ALTUN 

Arş. Gör. Görkem AVCI 

Doç. Dr. Nevzat GÜMÜŞ 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi 

 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 
ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) ilişkin görüşleri ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın 
evrenini, 2016 yılında KPSS ve Alan sınavına girecek olan İzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi son sınıf öğretmen adayları ile İzmir ilinde 
ikamet edip atanamamış Eğitim Fakültesi mezunları oluşturmaktadır. Araştır-
manın örneklemi, 1000 öğretmen adayından oluşmaktadır. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla Şimşek ve Akgün (2014) tarafından 
geliştirilen “Kamu Personeli Seçme Sınavı- Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı 
Tutum Ölçeği” kullanılacaktır. Elde edilen veriler t-testi, Varyans Analizi 
(ANOVA), yüzde frekans metodu ile çözümlenecektir. 

Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının yaş, cinsiyet, toplam kardeş sa-
yısı, ekonomik gelir düzeyi, anne-baba eğitim durumları ve anabilim dalı değiş-
kenlerine göre tutumları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı yönünde 
değerlendirmeler doğrultusunda ortaya konacaktır. Devam etmekte olan araş-
tırmada, yukarıda belirtilen değişkenler bağlamında öğretmen adaylarının tu-
tumlarında KPSS ve ÖABT’ne yönelik farklılıklar ve yordayıcı değişkenlerin 
belirlenmesi öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: KPSS ve ÖABT, Tutum, öğretmen adayları. 
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Rol Model Olarak Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve  
Değer Eğitimi 

Yrd. Doç. Dr. Deniz TONGA 

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi  

deniztonga@hotmail.com 

Sosyal bilgiler dersi doğası ve amaçları gereği değerler ile doğrudan ilgili 
bir derstir. Değer, sadece insanın kendi hayatını değil, aynı zamanda insanların 
diğer insanlar ile olan ilişkilerini de doğrudan etkileyen bir kavramdır. Toplum 
içinde değerleri günlük yaşamına davranış olarak yansıtan bireyler çoğaldıkça 
toplumsal huzur da o kadar çok artacaktır. Özellikle öğrenciler üzerinde değer 
açısından aileden sonra ikinci önemli kurum okullar, dolayısıyla da öğretmen-
lerdir. Bireyin değer sistemi oluşumunda aile, toplum, medya, din ve okullar 
önemli bir etkiye sahiptir. Ancak bunlar içerisinde sadece okullar değer eğitimi-
ni planlı ve formal olarak yerine getirir. Diğer unsurlar ise kontrol edilmesi zor 
ve eğitimin tasvip etmediği değerleri de öğrencilere kazandırabilir. Bu sebeple-
dir ki çalışmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde öğrencilere kazandırılmak iste-
nen değerlere ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerini bir rol model olarak değer-
lendirmektir. Örneğin, sosyal bilgiler dersinde doğrudan verilecek değerlerden 
biri de dürüstlüktür. Sosyal bilgiler öğretmenin kendisi dürüst değil ise, öğrenci-
lerine dürüstlük değeri ile ilgili farkındalık oluşturmayacağına inanılmaktadır. 
Burada vurgulanmak istenen temel unsur, sosyal bilgiler öğretmeninin kişiliği-
nin değer eğitimini doğrudan etkilediğidir. Ancak burada karşımıza çıkan olum-
suz durum ise, öğretmenlik eğitiminde kısıtlı da olsa değerlere ilişkin dersler 
(seçmeli) olmasına rağmen, bizzat öğretmenin kendisinin bu değerleri kazanma-
sına ilişkin yeterli bir eğitim bulunmamaktadır. Sonuç olarak değer eğitiminin 
en önemli ayağı öğretmendir, öğretmensiz değer eğitimi düşünülemez. Değerle-
ri içselleştirmiş, değerlerin önemine kendi inanmış bir sosyal bilgiler öğretme-
ninin rol model olarak öğrenciler üzerindeki etkisinin de artacağına ve öğrenci-
lerde de değerlere ilişkin daha çok farkındalık oluşacağına inanılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Sosyal bilgiler, değer eğitimi, rol model, sosyal öğ-
renme 
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Osmanlıda Kadınının Musiki Eğitimi ve Tarihi Gelişimi 

Yrd. Doç. Dr. Aylin MENTİŞ KÖKSOY 

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı 

aylinmentiskoksoy@gmail.com 

Osmanlı’da kadının mahrem tarihi gibi musiki eğitimi tarihi de henüz çok 
sınırlı sayıda bilinen tarafıyla tarih sayfaları içerisindeki yerini korumaktadır. 
Eldeki kısıtlı verilere bakarak diyebiliriz ki Osmanlı kadını pek çok konuda 
olduğu gibi, musiki eğitimi konusunda da kendi içinde icracıları, bestekârları ve 
saz sanatçıları önemli bir mevkide bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, Osmanlı musiki geleneğinde yer alan kadın icracı ile bes-
tekârların konumu ana hatlarıyla ele alınmıştır. Bu çalışmada literatürün kay-
naklarından özet bir derleme yapılmıştır.  

Araştırma da kısa bir giriş bölümünün ardından ikinci bölümde Osmanlıda 
kadın ve musiki eğitimi ele alınmıştır. Seyyahların ve bazı yazarların gözüyle 
kadın icracıların konumuna kısaca bakılmıştır. Üçüncü bölümde sarayda kadın-
larca icra edilen müzik konusu işlenmiştir. Son olarak dördüncü bölümde Os-
manlı musiki tarihinin ünlü kadın bestekârları hakkında biyografik bilgi veril-
miştir.  

Bu çalışmada, Türk musiki geleneğinde ve bu geleneğin önemli bölümünü 
oluşturan Osmanlı Saray çevresinde kadının yerini ve musiki eğitimini bazı 
yazılı belgelere dayanarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı’da Kadın, Kadının Musiki Eğitimi, Kadın 
İcracılar ve Bestekârlar. 
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Mevzuat Kitaplarında Bulunan Eğitim ve  
Öğretimle İlgili Bazı Uydurma Hadisler 

Yrd. Doç. Dr. Musa ERKAYA 

Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi 

musaerkaya@hotmail.com 

İslâm dini ilme, ilim öğrenmeye ve öğretmeye büyük değer vermiştir. 
Kur’an-ı Kerim’de ilim kökünden türeyen kelimelerin sayısının yaklaşık olarak 
yedi yüz elli (750) civarında olduğu düşünülürse, Cenab-ı Hakk’ın bilen, öğre-
nen ve öğreten insanlara ne derecede önem verdiği daha iyi görülecektir. Nite-
kim O’nun, İslâm’ı tebliğ etmesi için görevlendirdiği Hz. Peygamber’e ve onun 
şahsında bütün insanlara ilk emri “oku” (Alâk, 96/1) olmuş, “kaleme ve kalem 
tutanların yazdıkları üzerine” (Kalem, 68/1-2) yemin etmiştir. “Bilenlerle bil-
meyenlerin bir olmadığı”nı (Zümer, 39/9) bildirmiş, “hakkında bilgin olmayan 
şeyin ardına düşme” (İsrâ, 17/36) buyurarak körü körüne bağlılığı doğru bul-
mamıştır. “Kulları içinde ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar” (Fâtır, 
35/28) mesajıyla da takvanın yolunun ilimden geçtiğini vurgulamıştır. Bu ör-
nekler Kur’an’ın insanlığa bilgi ve bilmeye dair verdiği mesajlardan sadece bir 
kaçıdır. 

Hz. Peygamber (s.a.v) de ilmi yüceltmiş ve teşvik etmiş, bilgi edinmenin, 
edinilmiş bilgileri öğretmenin ve aktarmanın taşıdığı önemi pekçok hadisinde 
vurgulamıştır. Meselâ o, “ilim öğrenmenin her müslümanın üzerine farz oldu-
ğunu” (İbn Mâce, Sünen, Mukaddime, 17) ve “hikmet (ilim)in mü’minin yitik 
malı olduğunu ve onu nerede bulursa almaya daha hak sahibi olduğunu” (Tir-
mizi, Sünen, İlim, 19.) bildirerek daima bilginin peşinde olmamız gerektiğini 
öğütlemiştir. Yukarıda naklettiğimiz ayete uygun olarak “şeytan için, bir işi 
bilerek yapan âlim bir kimseyi aldatmanın binlerce âbidi aldatmaktan daha zor” 
(Tirmizi, Sünen, İlim, 19.) olduğunu söyleyerek ilim amel bütünlüğüne işaret 
etmiştir. 

Görüldüğü üzere gerek ayetlerde gerekse hadislerde bilgiye, öğrenmeye ve 
öğretmeye hem teşvik hem de bilenlerin ve yaptıklarını bilinçli yapanların üs-
tünlüğüne vurgu sözkonusudur. 

Ne var ki, konuyla ilgili, aslında Hz. Peygamber’in söylemediği fakat o 
söylemiş gibi nakledilen ve literatürde mevzû (uydurma) olarak nitelenen hadis-
ler de yok değildir. Bunların bir kısmı muhteva olarak sahih hadislerle örtüşür-
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ken; önemli bir kısmı aykırı anlamlar içermektedir. Her hal u kârda Hz. Pey-
gamber (s.a.v)’in söylemediği/ağzından çıkmadığı bir söz olması bakımından 
bunların tamamı uydurma olarak nitelendirilmektedir. Birkaç örnek verecek 
olursak: “İlim Çin’de de olsa onu öğreniniz” (İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, I/347). 
“Kadınlarınıza yazı yazmayı öğretmeyin” (İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, III/63-64). 
“Bir âlimin meclisinde bulunmak bin rekat namazdan daha faziletlidir...” (İb-
nü’l-Cevzî, Mevzûât, I/362). “Âlim ve talebesi bir kasabaya uğradıklarında Al-
lah Teâlâ bu kasabanın mezarlığından kırk gün azabı kaldırır” (Aliyyü’l-Kârî, 
el-Esrâru’l-Merfû’a, s. 142.). 

 Bu tebliğde yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, aslı olmamasına rağmen 
hadis olarak bilinen/nakledilen bazı rivayetler üzerinde değerlendirmelerde 
bulunulacaktır.  
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İlâhî Öğretimde Sıra Dışı Metotlar 

Arş. Gör. Davut AGBAL 

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

davutagbal@hotmail.com 

Modern eğitimde muhatap, muhatabın bilişsel gelişim seyrindeki aşamalar 
veya eğitimin konusuyla doğru orantılı olarak belirlenen bilgi aktarım şekilleri 
sistemli bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada; sözü edilen öğretim metot-
larından farklı ve sıra dışı olarak nitelendirilebilecek birtakım Kur’ânî öğretim 
metotları ele alınacaktır. Mâhiyet ve nitelik bakımından ilâhî öğretimin muci-
zevî boyutuyla yakından alakalı görülen bu husus, Kur’ân’daki öğretim metotla-
rının muhataptan tamamıyla kopuk olduğu iddiasını taşımamaktadır. Zira böyle 
bir iddia, Kur’ân’ın muhataplarla iletişim zemininin kaybolması anlamına gele-
cektir. Gerek birey gerekse toplum düzeyindeki köklü bir değişimi çok kısa bir 
zaman diliminde gerçekleştiren Kur’ân mesajının, tarihî ve toplumsal olguyu 
dikkate alan özelliğinin önemi âşikârdır. Buna karşın çalışma, muhatabın biliş-
sel düzeyinin, tedriciliğin ve somuttan soyuta geçiş gibi metodik unsurların 
dikkate alınmadığı, Kur’ân’ın sıra dışı metotlarına daha fazla yoğunlaşmayı 
amaçlamaktadır. Konu çerçevesinde, bu Kur’ânî metotların, toplumu, aktarıl-
mak istenen mesaja doğru, hızlı bir şekilde dönüştürmede kilit rol üstlendiği 
öngörüsünde bulunulmaktadır. Sonuç olarak Kur’ân’ın öğretim metotları ile 
ilgili daha bütüncül bir yaklaşım sunulması hedeflenmektedir. 
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Hz. Peygamber’in Hanım Sahabileri Eğitim Metodu 

Arş. Gör. Emine ERDOĞAN 

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

emine.erdogan.23@hotmail.com 

Rasulullah (s.a.s.), Kur’an-ı Kerim’de geçen “O, ümmîlere, içlerinden, 
kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti 
öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık 
bir sapıklık içindeydiler.” (Cuma, 62/2) ayetinin gereğince ashabını dinî ve 
ahlakî meziyetleri kazanmaları, bütün kötülüklerden arınmaları ve her birinin 
tüm insanlığa eşsiz model olmaları için elinden gelen bütün gayreti sarf etmiştir. 
Bu gayret sadece erkeklere yönelik olmamış, hanım sahabiler de bundan azami 
ölçüde istifade etmişlerdir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), ibadet, ahlak, eğitim 
ve öğretim fonksiyonuna sahip Mescid-i Nebî’de belirli günlerde İslamı, erkek-
lere onların her türlü kişilik, karakter, yaşam ve algı farklılıklarını dikkate ala-
rak tebliğ ve tebyin ettiği gibi kadınlara da belirli günlerde tebliğ ve tebyin et-
miştir (Buhârî, İlim, 35). Kadınlar eğitim ve öğretim bakımından erkeklerin 
gerisinde bırakılmamıştır. Hatta Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, eşinin mescide git-
mesine izin vermeyenleri ikaz ettiği, rivayetlerde yer verilen bir vakıadır (Müs-
lim, Salât, 134, 135, 137, 138, 139, 140). 

Hz. Peygamber (s.a.s.), hanımlara dinî ve dünyevî anlamda bilmeleri gere-
ken her şeyi gerek doğrudan gerekse dolaylı yollardan (eşleri vasıtasıyla)  bil-
dirmiştir. Hanımlara ilâhî mesajları bildirirken onların psikolojilerini göz önün-
de bulundurmuş, zihinlerinin ve gönüllerinin kabulleneceği bir üslup kullanmış, 
onlara değer vermiş, aralarındaki kardeşliği pekiştirecek ifadeler kullanmıştır. 
Bütün bunları yaparken soru-cevap, münazara, tekrar, ikaz etme metodunu be-
nimsemiş ve önceki milletlerin akıbetlerinden bahsederek ders çıkarmalarını 
istemiştir.  

Biz de bu tebliğimizde Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, hanımları hangi metod-
larla eğittiğini rivayetler ışığında tahlil etmeye çalışacağız. 
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Bir Eğitimci Olarak Hz. Peygamber’in  
Muhatabın Durumunu Dikkate Alması 

Arş. Gör. Cemal URAL 

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

cemalural99@hotmail.com. 

 Peygamberler silsilesinin son halkası Hz. Peygamber, kendisine indiri-
len ilahi dini insanlara tebliğ ve tebyin etmekle görevlendirilmiş ve peygamber 
olarak insanların arasında yirmi üç yıl yaşamıştır. Bu zaman diliminde hayatın 
farklı alanlarında farklı rollerle görev yapmıştır. Örneğin O Medine’de bir dev-
let başkanı, savaş meydanında bir komutan, evinde bir eş ancak hayatın her 
alanında insanlar için bir eğitimcidir. Zira kendisine tevdi edilen tebliğ ve tebyin 
görevleri, O’nun eğitimci kimliğinin öne çıkmasına sebep olmaktadır. Eğitimin 
birincil hedefi, kişide istenilen ve arzu edilen davranış değişikliğini oluşturmak-
tır. Nitekim Hz. Peygamber, “cahiliye” toplumunu medeni bir topluma dönüş-
türmüştür.  

Bir eğitimci olarak Hz. Peygamber, kendisine vahyolunan yeni bir dinle 
yeni bir toplum inşa ederken, elbette bir takım eğitim-öğretim yöntemlerini 
kullanmıştır. Anlatma, soru-cevap, örnek verme, mektup gönderme, yaparak ve 
yaşayarak gösterme gibi metotlar bu cümleden olarak zikredilebilir. Hz. Pey-
gamber’in uyguladığı yöntemlerden biri de tebliğimizin konusunu oluşturan 
muhatabın durumunu dikkate almadır. Hadis rivayet kitapları bu açıdan ince-
lendiğinde konuya dair oldukça fazla örnek olduğu görülmektedir. Nitekim Hz. 
Peygamber’e sorulan aynı soruya bazen onun farklı cevaplar verdiği bilinmek-
tedir. Çünkü muhatabın ihtiyacı, zekâ seviyesi, anlama kabiliyeti, bilgisi ve yaşı 
gibi birçok sebep, konunun doğru anlaşılması açısından önemlidir. Nitekim İbn 
Mes’ûd: “İnsanlara akıllarının ermediği bir söz söylediğinde,  onların bazılarını 
ancak fitneye düşürmüş olursun” sözüyle bu gerçekliğe vurgu yapmaktadır. 
Ayrıca eğitimde muhatabın durumunu dikkate almanın, günümüz eğitim sistemi 
için de son derece önem arz ettiği belirtilmelidir. Bu amaçla hadis kitapları ince-
lenecek ve Hz. Peygamber’in bireylere yaklaşımındaki farklılıklar ortaya kon-
maya çalışılacaktır.  
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Dâru’l-Hadis Tarihî Tecrübesinden Hareketle  
Günümüz Hadis Öğretimine Dair Bazı Mülahazalar 

Yrd. Doç. Dr. Ekrem YÜCEL 

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 

Hadis ihtisas medresesi olarak tesis edilen dâru’l-hadislerin sistemli ve fonk-
siyonel ilk örneği bir Selçuklu atabeyi olan Nureddin Zengi tarafından 563/1168 
yılında Şam’da kurulmuştur. Kısa addedilebilecek bir zaman diliminde hem farklı 
coğrafî merkezlere yayılmış hem de sayısal olarak ciddi bir artış göstermiştir. 
Anadolu Selçukluları ile Anadolu topraklarında da vücut bulan bu kurumlar, Os-
manlı Devleti zamanında başta payitaht İstanbul olmak üzere, devletin hâkimiyeti 
altındaki birçok şehirde tesis edilmiştir. Sadece Osmanlı devrinde yapılan 100 
civarı dâru’l-hadisin tespit edilmiş olması, söz konusu kurumun ne denli yaygın 
olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Osmanlı Devleti’nin siyasal olarak 
zirvede olduğu Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilen Süleymaniye 
Külliyesi ile Osmanlı eğitim sistemi 12 kademeye ayrılmıştır. Bu sıralamanın en 
üst mertebesinde ise Süleymaniye Dâru’l-Hadisi yer almaktadır. 

İlk dâru’l-hadis bânisi Nureddin Zengi dönemi sosyal, siyasal, ilmî, dinî ve 
fikrî yapının tespiti dâru’l-hadislerin ortaya çıkmasını hazırlayan sebeplerle 
birlikte bu kurumların tarihi misyonlarını da göstermektedir. Hem Anadolu 
Selçuklularının hem de Osmanlı Devletinin bu geleneği devam ettirmeleri, bu-
nunla da yetinmeyerek dâru’l-hadise eğitim kurumlarının en üst mertebesini 
vermeleri irdelenmesi gereken bir konudur. Zira bu durum, doğru din anlayışı-
nın yerleşmesi için Kur’an’la birlikte Hz. Peygamber ve onun sünnetinden müs-
tağni kalınamayacağını göstermesi bakımından önemlidir. Tarihimizde var olan 
böylesi bir yapı genel anlamda eğitim sistemi, özel olarak ise hadis öğretimine 
dair önemli ipuçları sunmaktadır. Dâru’l-hadislerde eğitimin parasız, yatılı ve 
kimi zaman burslu olması, eğitimin şekliyle ilgiliyken okutulan kitaplar ve müf-
redat doğrudan hadis ilminin öğretimiyle alakalıdır. Ayrıca mezkûr müessese-
lerde görevli personel ile öğrencilere sunulan imkânlar da eğitimin kalitesini 
etkileyen unsurlardandır. Bundan dolayı tarihi tecrübemizden daha fazla istifade 
etmek ve günümüz hadis öğretiminde bu birikimden faydalanmak, ilmi bir zaru-
ret olarak telakki edilmektedir. Biz de bu tebliğimiz de konuya dair kanaatleri-
mizi serdedeceğiz. 
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Ürgüp Ortahisar’da Oturak Alemleri ve Dam Başında 
Sarı Çiçek Türküsünün Gizli Kalmış Hikayesi 

Ayşe KAHVECİ 

Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni 

aysekahveci@hotmail.com 

Halk müziğinin gelişme gösterdiği önemli ortamlardan birisi oturak alem-
leridir. Bu kültürün en yaygın olduğu şehirlerin başında Konya ve yöresi gelir. 
Nevşehir yöresi, Konya kadar tanınmış olmasa da oturak alemlerine ev sahipliği 
yaparak aşıklık geleneğine katkı sağlamıştır. Ürgüp ve Avanos’ta oturak alemle-
rinin yapıldığı bilinmesine karşılık Ortahisar pek bilinmemektedir. 

   Ortahisar’da oturak alemlerine mekan teşkil eden bazı evler yöre halkı 
tarafından bilinmektedir. Ortahisarlı Haydar, Tekbıyık’ın Süleyman,Hacı Os-
man’ın evleri bazılarıdır. Bu evlerden Tekbıyık’ın Süleyman ismi ile tanınan 
kişinin evi saygın bir isme sahip ve meşhurdur. 

   Oturak aleminin vazgeçilmez üç öğesi içki, saz ve kadındır. Bu üç unsur 
nedeniyle oturak alemleri Nevşehir’in muhafazakar çevrelerinde hoş karşılan-
mamış ve gizli tutulmuştur. Muharrem Ertaş ve çok küçükken Neşat Ertaş’ın 
düğün ve sünnet törenleri için Ortahisar’a geldiği ve Tekbıyık’ın Süleyman’ın 
evinde kaldığı söylenmektedir.  

   Refik Başaran, Avanoslu Naci, Avanoslu Selahattin bu oturak alemleri-
nin belli başlı saz ustalarıdır.Refik Başaranın “Dam Başında Sarı Çiçek” türkü-
sü de Ortahisar’da Hacı Osman’ın evinde yapılan oturak alemlerinde hayat 
bulmuş türkülerden biridir.Türküye konu olan Feride ,Avanostan dans etmesi 
için getirtilmiş güzel bir kadındır. Hacı Osman ve Refik Başaranın Feride’ye 
aşık olduğu söylenmektedir. Bu aşk hikâyesi uzunca süre aileler tarafından sak-
lanmıştır. 

   Türkünün hikâyesi,  somut olmayan kültürel mirasın korunmasını amaç-
layan  “Çemberimde Gül Oya” adlı e-twinning projesi yöre çalışması esnasında 
fark edilmiştir. Ortahisar’da oturak alemlerinin icra edildiği evlerden birinin 
sahibi olan Ortahisarlı Haydarın kızı Gülter Arıer ve torunu Ümüş Gül tarafın-
dan anlatılmış ve yaklaşık 80-85 yıl sonra yazıya geçirilmiştir. 

 Ortahisar’da oturak alemlerinin içeriği ve halkın muhayyilesindeki söz 
varlığı üzerine kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Enerji 
Kaynakları (Yenilenebilir-Yenilenemez) Konusundaki 

Bilgi Düzeyleri ve Farkındalıkları 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet MUTLU 

Serbay DURMAZ 

Mustafa KAVAKLI 

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Öğrencisi 

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Y.L. Öğrencisi/ MEB Öğretmen 

mmutlu1973@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, 8. Sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde 
Enerji Kaynakları (Yenilenebilir-Yenilenemez) Konusundaki bilgi düzeyleri ve 
farkındalıklarının incelenmesidir. Bu çalışmada araştırmacılar tarafından gelişti-
rilen onbir açık uçlu sorudan oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Elde edi-
len verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın 
katılımcılarını Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ilin bir ortaoku-
lunda öğrenim gören toplam 142 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerin 74’ü 
kız, 68’i erkektir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin yarıdan fazlasının enerji 
kavramının bilimsel bir tanımını yapmada zorlandıkları, Enerji Kaynakları (Ye-
nilenebilir-Yenilenemez)  ve doğaya etkileri konusunda daha çok bilinçlendi-
rilmeleri gerektiği söylenebilir. Ayrıca da öğrencilerin yarıya yakını “Size göre 
yenilenebilir enerji neden önemlidir?” sorusunu doğal kaynaklar açısından ce-
vaplamaya çalıştıkları tespit edilmiştir.   

Anahtar Sözcükler: 8. Sınıf Öğrencileri, Fen ve Teknoloji, Enerji Kay-
nakları (Yenilenebilir-Yenilenemez), Bilgi Düzeyi, Farkındalık. 
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Milli Mücadele Dönemi (1918-1923)  
Okullardaki Sosyal Etkinliklerin” Müsamere,  

Spor ve Kutlamalarının” Basına Yansımaları Üzerine  
Bir Araştırma 

Yrd. Doç. Dr. Ümit POLAT 

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

     polatumit@58hotmail.com 

Milli mücadele dönemi okullardaki sosyal etkinlikler “Müsamereler, Spor 
Etkinlikleri ve Kutlamalar” olarak yer almıştır. Özellikle milli mücadele dönemi-
nin resmi gazetesi olan “Hâkimiyet-i Milliye gazetesin de eğitim ve öğretim dı-
şında kongre ve müsamerelere de millî kültüre hizmet ettiği için önem verilmiş.  
Bununla birlikte sosyal içerikli ve milli mücadele bilincini geliştirmek amaçlı 
mekteplerde muallimlerin ve talebelerin birlikte yaptıkları müsamereler çok 
önemlidir. Hem toplumu bilinçlendirmek hem de müsamereler sayesinde de işgal 
kuvvetlerine de bu vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini göstermişlerdir. 
İşgal devletleri yer yer bu müsamereleri yasaklamaya da çalışmışlardır. Millî 
Mücadele yıllarında art arda devam eden savaşlar, düşman istilâları ve sefalet 
yüzünden özellikle muharebelere sahne olan yerlerin durumu oldukça üzüntü 
vericidir. Ekonomik sıkıntılardan dolayı halk perişandır. Bu yüzden müsamere-
lerde yardımlar toplanmıştır. Özellikle cephede şehit olan askerlerimizin yetim 
çocuklarına bu tür etkinliklerle yardım kampanyaları da oluşturulmuştur. Bu mü-
samerelerin çoğu mekteplerde muallimler ve talebeler tarafından yapılmaktadır. 
Bu sayede çocuklara milli bilinç işlenmektedir. Yunan mezalimini gösteren oyun-
larda oynanmıştır. Muallim cemiyetlerinde de halkı milli mücadele ruhunu canlı 
tutmak amacıyla birçok illerde müsamereler yapmışlardır.  

Milli mücadele dönemi diğer sosyal bir etkinlik ise spordur. Spor denilince 
aklımıza günümüzde hemen futbol gelmektedir. Ancak Mustafa Kemal’in önder-
liğinde çıkarılan Hâkimiyet-i Milliye de izcilik, güreş gibi aktiviteler de spor faa-
liyetleri kapsamına girmektedir. Gazetede spor haberleri kuru ve tekdüze bir anla-
tımla anlatılmamıştır. Canlı tasvirlerle anlatıma akıcılık kazandırılmıştır. Spor 
haberleri aktarılırken muasır milletlerde yapılan sportif faaliyetlere de yer verile-
rek o dönem Türk toplumunun kültürlenme sürecine katkıda bulunulmuştur. 

Millî Mücadele Dönemi kazanılan zaferler halka moral vermiş ve heyecan-
lı zafer kutlamalarını beraberinde getirmiştir. Zafere ve sevince susamış olan 
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kitleler Mehmetçiğin kazandığı her muharebeden sonra sokaklara çıkıp meydan-
larda toplanmış ve zaferi kutlamışlardır. Halk, kendini askerle aynileştirerek 
askerin her zaferini kendi zaferi saymıştır. Türk milleti, ordu ile öylesine bir 
olmuştur ki askerin en küçük bir ihtiyacını kendi ihtiyacından öncelikli görmüş-
tür. Türk varlığının en son kalesi olan Anadolu düşman eline geçmesin diye 
halk, ortaya mallarını ve canlarını koymuştur. Kazanılan muharebeler de öylesi-
ne coşkulu kutlanmıştır ki sokaklarda herkes kendini el ele, kol kola bulmuştur. 
Bu kutlamalar basında çok yer almıştır.   

Bu araştırmamızda,  özellikle milli mücadele döneminde Türk milletinin 
tüm sıkıntılarına rağmen sosyal etkinliklerden “Müsamere, spor ve zafer kutla-
malarının” basına yansımaları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler; Milli Mücadele, Müsamere, Spor, Zafer Kutlamaları, 
Basın 
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Sosyolojik Bakış Açısıyla, Engellilerin Toplumdaki Yeri 

Doç. Dr. Bülent KARA 

Niğde Üniversitesi 

bkara@nigde.edu.tr 

Sosyoloji Bilimi farklı toplumsal yapılarla ilgili araştırmalara daha çok yer 
verirken Engelliler ile ilgili alana yönelmesi oldukça yanidir. Bu sebeple önce-
likle belirtmek gerekirki Engellilik üzerine yapılan araştırmalar sınırlı olup ko-
nunun sosyolojik önemi yeni ilgi çekici bulunmaktadır. Sosyolojinin laboratu-
varı olan toplum, bireyler arasındaki ilişkilere dayalı bir anlamlandırma oluş-
turma çabasındadır. Bu bakış açısı Engelli bireylerin anlaşılmasını önemli hale 
getirmektedir.  

Konumuzdan da anlaşılacağı üzere Engellilik, Engelli hakları üzerine ya-
zılmış çok az kaynak vardır. Ancak Yazılmış olan makale ve kitapların sayısı 
son zamanlarda artmaktadır. Özellikle Hacettepe Üniversitesinde Sosyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Esra Burcu’nun Engelliler üzerinde yap-
mış olduğu çalışmalar bu alanda yapılan önemli çalışmalardan biri olmuştur. 
Bunun yanı sıra Kenan Çayır ve Melike Ergün’ün birlikte yazmış oldukları 
‘Ders kitaplarında Engellilik’ adlı Makaleler incelenmiştir.  Ders Kitaplarında 
engellilik ile ilgili makaleler ve Milli Eğitim düzeyinde kitaplar“2013-2014 
eğitim öğretim yılında okutulan  1-8. sınıf Türkçe, 1-3. sınıf Hayat Bilgisi, 4-8. 
sınıf Sosyal Bilgiler ders ve öğrenci çalışma kitapları ile 4-12. sınıf Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi, 9. sınıf Sağlık Bilgisi, Ortaöğretim Sosyoloji,  8. sınıf Vatan-
daşlık ve Demokrasi Eğitimi,  Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları ders 
kitapları” incelenerek analiz edilmiştir. 

Çalışmamızda bize yarar sağlayan kaynaklardan arasında Selda Çağlar’ın 
yazmış olduğu ‘Engellilerin Erişebilirlik Hakkı Ve Türkiye’de Erişebilirlikle-
ri(Right of Accessibility for Persons with Disabilities and Accessibility in Tur-
key)’ Adlı makalesininde önemli bir çalışma olduğunu belirtmek istiyorum. 
Bunun yanı sıra Prof.Dr. Ümit Meriç’in Yazmış olduğu Sosyolojik Açıdan 
Özürlüler adlı makalesininde farklı bir yaklaşımla Toplumun Engellilere bakışı-
nı ortaya koymaktadır. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin Engelli Hakları üzerine 
yapmış oldukları çalışmalar ve yasalar incelerek Türkiye’de Engelli Hakları 
Üzerinde bir değerlendirmeler ve çıkarımlar yapılmıştır.  
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Bildiride ilköretimden  -üniversiteye kadar temel egitim kaynakları ile 
uluslararası temel metinler analiz edilerek bir sosyolojik bakış açısı oluşturul-
maya çalışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Engellilik sosyolojisi, engelli hakları, engellilerin top-
lumdaki yeri, sosyolojik açıdan engelliler.  
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Maarif Salnamelerine Göre Halep Vilayetinde  
Osmanlı Eğitim Kurumları 

Ünal TAŞKIN 

Osmanlı Devleti yenileşme döneminde, vilayetlerin durumu ve devlet ku-
rumları ile ilgili bilgileri salname adı verilen yıllıklarla kayıt altına alıyordu. 
Kurumlarla ilgili tutulan salname kayıtlarında, ilgili kurumların yönetim örgüt-
lenmesi, kurumsal istatistikler ve teşkilat yapısı hakkında bilgiler bulunurdu. Bu 
salnamelerden eğitim teşkilatı için tutulanlara Maarif salnamesi adı verilirdi. 
Maarif salnamelerinde, Osmanlı vilayetlerindeki okullar, dersler, eğitim perso-
nelleri ve öğrenci sayıları ile bilgiler bulunurdu. Bu çalışmada maarif salname-
lerinden hareketle Halep vilayetindeki Osmanlı eğitim kurumları değerlendirile-
cektir.  

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Maarif Salnamesi, Halep 
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Coğrafya ve Şiir Coğrafyanın Şiiri, Şiirin Coğrafyası 

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY 

Atatürk Üniversitesi 

eerbay@atauni.edu.tr 

Yeryüzü, insanın her türlü fiil ve hareketinin tecelli eylediği zeminin adı-
dır. Zaman ve mekân kaydı, insanın işledikleri için geçerlidir. Zamana hükme-
demiyen insan, mekânda tesis ettiği somut delillerle, fanîlik hissini bekâya teb-
dille, ebedîliği yakalamak arzusundadır. Bu arzunun, dünyevî tarafı bulunduğu 
gibi, metafizik bağları münasebeti ile ilâhî tarafı da mevcuttur. Mevcudiyetin-
den şüphe edilmeyecek olan bağın, yeryüzünde, çeşitli coğrafyalarda çok çeşitli 
tecellilerine rastlamak mümkündür. 

Sözünü ettiğimiz, ilâhî ve dünyevî tecelliler coğrafyasından birisi de, genel 
anlamda Ortadoğu, daha dar anlamda, Güneydoğu coğrafyasıdır. Bu coğrafya, 
insanlık tarihinin eskiliğine bağlı olarak, ilâhî ve beşerî, bir çok hadise ve vuku-
ata sahnelik etmiştir. Sanat Tarihi, Arkeoloji, Bilim Tarihi, Etnografya, Etnoloji 
gibi bilim alanlarının ortaya koyduklarını, konumuzun dışında tutarak, şu anda 
üzerinde yaşadığımız bu coğrafyanın, sanat ve edebiyat adına, ne kadar zengin, 
ne kadar derin ve ne kadar ilâhî ve insanî erdemler üretmeye müsait olduğu da 
bir hakikat olarak ortadadır. Şiiri merkeze alarak, Anadolu-Güneydoğu medeni-
yet coğrafyasının, şiire sunduğu imkânı ve bu durumun, günümüzde dahi yan-
sımalarını göstermek bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yazı-
da, coğrafya-şiir, şiir-coğrafya ilişkisini ortaya koymak istiyorum. 
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Türk Halk Oyunları Antrenmanlarının  
Bazı Psikomotor Özelliklere Etkisi 

Okt. Dr. Mustafa KAYA 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

efe588@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı Türk halkoyunlar çalışmalarının bazı psikomotor 
özelliklere olan etkisini incelemektir. Türk halk oyunlarının sosyal ve kültürel 
özellikleri en çok bilinen özellikleridir. Bu özelliklerinin yanı sıra halk oyunla-
rının sahneleme ve oyun çalışmaları gibi fiziksel egzersiz gerektiren özellikleri 
de vardır. Hareket ve oyun çeşitliliği bakımından çok zengin bir yapıya sahip 
olan Türk halk oyunları, oynama hızına ve süresine bağlı olarak oyuncuların 
bazı psikomotor özellikleri ile beceri düzeylerine olumlu yönde etki edebilir.  

Halk oyunlarının icra edilebilmesi için oyuncuların kuvvet, denge, esnek-
lik, reaksiyon zamanı, beceri ve koordinasyon gibi bazı motorsal özelliklerini 
etkin olarak kullanmaları gerekmektedir. En basit bir dans adımlarını sergile-
mek için dahi beceri ve koordinasyon gerekmektedir. Oyunların gerektirdiği 
hareketleri yapabilmek için oyuncuların fiziksel uygunluk düzeylerinin elverişli 
olması gereklidir. Fiziksel uygunluğun elverişli olması ise düzenli yapılan ça-
lışmalarla mümkündür. Sürekli olarak yapılan halk oyunları çalışmaları ile 
oyuncuların bu özelliklerinin olumlu yönde gelişebileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada halk oyunlarının fiziksel boyutları ile ilgili yapılan araştırma 
ve literatür bulguları taranarak tasnif edilmiştir. Elde edilen verilerle Türk halk 
oyunları antrenmanlarının bazı motorsal özelliklere etkileri doğrulamaya çalı-
şılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Halk oyunları, Psikomotor gelişim, Fiziksel aktivite 
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Türk Eğitim Tarihi 

Dr. Mukadder GÜNERİ 

mukadderguneri@gmail.com 

Bilindiği üzere, insan her canli gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. İnsanın 
doğumundan ölümüne kadar geçen sürece yaşam denir. Eğitim tarihine baktı-
ğımızda, tarih öncesi çağlardan bugüne eğitim insanoğlu için gerekli olmuştur. 
İnsanoğlu tarih öncesi çağlarda farkında olmaksızın deneme yanılma yöntemiy-
le zorunluluktan dolayı çoğu şeyi öğrenmiş ve kendi kendini eğitmiştir. Yani 
insan, yaşamı devam ettirme mücadelesi verirken öğrenmeyi öğrenmiş ve birlik-
te yaşadıklarına, kendisinden sonra gelenlere, doğurduğu çocuklara öğrendikle-
rini, onların yaşamlarını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek amacıyla öğret-
miştir. Bu süreçten sonra öğrenme, biliçli bir etkinlik ve bir toplumsal faaliyete 
dönüşmüştür. Yani eğitim, bilenin bilmeyene öğretmesi(usta-çırak ilişkisi) şek-
linde başlamış ve sonrası örgün eğitim şeklini almıştır. Görüldüğü gibi eğitimin 
varlık sebebi, insan ve süreklilik.  Yani insanın var olması ve yaşam sürecinde 
gereksinim duyacağı ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçlar, insanlığın gelişmesine paralel 
olarak gelişmiş ve bugün yirmi birinci yüzyıl dünyasında da gelişme hızla de-
vam etmektedir. Özellikle teknolojik alanda hızla devam eden gelişmeler,  yeni 
yaşam biçimlerini ve ihtiyaçları beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, bu gün 
gerek bireysel, gerekse toplumsal yaşamda, eğitim her zamankinden daha fazla 
önem arz etmektedir. Bu bilgilerden hareketle,  Türk Eğitim tarihine kısa bir 
göz atılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretim, Türk Eğitim Tarihi, Yaşam. 
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Şems’in Sorularla Aradığı Muhatap; Mevlana 

Prof. Dr. Ziya AVŞAR 

Niğde Üniversitesi 

ziyaavsar@hotmail.com 

Türk-islam tasavvufunun en önemli velilerinden biri olan Şems-i Tebrizî, 
şeriat ve tarikat eğitimini tamamladıktan sonra kendini, marifet ve hakikat süre-
cinde iki yönlü bir arayış içinde bulur. Bunlardan biri öğretme diğeri de öğren-
me ihtiyacıdır. Şems’in bu arayış sürecindeki temel önceliği Hazreti Muham-
med’e uyma ilkesidir. Gerek çağdaşı velileri ve gerekse daha önce yaşamış veli-
leri bu ölçüte göre değerlendiren Şems, sorularında bu ilkeyi ahlak edinmiş bir 
muhatap aramaktadır. İbni-i Arabi ve Evhediddin-i Kirmani’yi bu ölçüte göre 
siygaya çeken Şems, özellikle Bayezid-i Bistamî’nin peygambere uyma konu-
sunda dışı mükemmel ama özü tartışma götürür tutumuna dikkat çeker. Aradığı 
muhatabın asıl rehbere uyma konusunda çelişkiden uzak olması gerektiğine 
inanan Şems, muhataplarını bu ölçüte göre elemektedir. Bu yolda en son sorula-
rını Mevlana’ya soran Şems, muhatabının soruları istediği yetkinlikle bilmesi 
üzerine arayışına son vererek irşada başlar.      

Anahtar Kelimeler: Şems, Mevlana, peygambere uyma, Bayezid-i Bis-
tami. 
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Tezkirelere Göre Horasanlı Dîvân Şairleri 

Özlem GÜNGÖR 

Doktora Öğrencisi, N.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

oslem_qunqorr@hotmail.com 

XV. yüzyıldan başlayıp XX. kadar devam eden şuara tezkireleri, şairlerin 
biyografileriyle ilgili geçmişten bugüne değin bilgi veren en önemli kaynaklar 
arasındadır. Tezkireler, biyografik bilgilerin yanı sıra şairlerin edebi kişilikleri 
ve eserleri ile ilgili değişik değerlendirmelerde bulunarak onların şairlik kudret-
leri hakkında bilgi verirler. 

Güneşin doğduğu yer manasına gelen Horasan,  Türk tarih ve siyasetinin 
en belirleyici coğrafi mekânlarından biri olmasının yanında yüzyıllar boyunca 
Türk - İslam medeniyetine bilim, kültür ve sanat bakımından özgün katkılar 
yapmış bir bölgedir. 

Bu bildiride Türkçe tezkirelere göre Horasan’da yetişmiş veya herhangi bir 
sebeple Horasan’da bulunmuş dîvân şairleri tanıtılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Horasan, şuara tezkireleri, şair, şiir. 
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Suriyeli Mültecilere Yönelik  
Geçici Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitim:  

Katkıları, Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 

Mevlüt KARA 

Milli Eğitim Bakanlığı 

mevlutkara85@gmail.com 

Fatin BOZBAYINDIR 

Gaziantep Üniversitesi 

fatihbozbayindir@gmail.com 

İnsanlık tarihi incelendiğinde insanlar siyasi, ekonomik savaş gibi neden-
lerden dolayı yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu durum insanların diğer 
ülkelerde mülteci olarak yaşamalarına neden olmaktadır. Mülteci olarak bulun-
dukları ülkelerde birçok alanda sorunlar yaşamaktadır. Bu alanlardan bir tanesi 
de eğitimdir. 2011 yılından bu yana Suriye’deki savaştan kaçan insanlar birçok 
ülkeye mülteci olarak sığınmışlardır. Bu ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. 
Genel olarak mülteci sorunlarının başında görülen eğitim sorunu Türkiye’de de 
görülmektedir. Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin çoğunluğunu okul 
çağındaki çocuklar oluşturmaktadır. Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik 
Türkiye hem devlet olarak hem de sivil toplum kuruluşları ile bir çok çalışma 
yapmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi de geçici eğitim merkezleri olarak 
adlandırılan okullardır. Bu çalışmanın amacı; Suriyeli mülteci öğrencilerin eği-
tim gördüğü geçici eğitim merkezinde görev yapan Suriyeli öğretmenlerin gö-
rüşlerine göre; verilen eğitimin olumlu yönleri, eğitim sürecinde yaşanan sorun-
lar ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koymaktır.Bu çalışma nitel 
araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 
2015-2016 eğitim öğretim yılında (Eğitimin ismi) sürecinde görev yapan Suri-
yeli öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada görüşme yöntemlerinden yarı 
yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler betimsel ve içerik ana-
lizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde nitel veri ana-
liz programı (ATLAS.ti 6)  kullanılmıştır.Öğretmenlerin görüşlerine göre eğiti-
min çocuklara katkıları; eğitim-öğretime devam etmeleri, okuma-yazma öğren-
meleri, savaş ortamını unutmaları ve arkadaş çevrelerinin oluşmasıdır. Eğitimin 
öğretmenlere katkısı ise; mesleğini icra ederek mutlu olma ve maddi kaynak 
sağlamadır. Eğitim sürecinde öğretmenler kitap eksikliği, Türk ve Suriyeli ço-
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cukların arasında çıkan çatışmalar, eğitimin geç saatlerde başlaması ve farklı 
meslek gruplarının öğretmenlik yapmasına izin vermektir. Öğretmenlerin ortaya 
çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri ise; kaynak kitaplarının zamanında 
teslim edilmesi, Türk ve Suriyeli öğrenciler arasında olumlu ilişkiler geliştire-
cek etkinlikler düzenleme, öğretmen seçiminde daha dikkatli olma ve öğretmen-
lere Türkçe öğrenme ve eğitim bilimleri alanında hizmet içi eğitim verilmesidir. 
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Dîvân Şiirinde Ticârî ve İktisâdî Unsurların Eğitim 
Amaçlı İşlenişi 

Yahya YÜKSEL 

Kocaeli Üniversitesi Edebiyat Bölümünde 

sara_yahya@hotmail.com 

Ticaret insanoğlunun binlerce yıldır yapmış olduğu bir faaliyettir. Önceleri 
küçük yerleşim birimlerinde yerel boyutta ve takas şeklinde yapılmış, nüfus 
artışına bağlı olarak alanını genişleterek bütün dünyaya yayılmıştır. Devletlerin 
kurulmasıyla birlikte onları ayakta tutan önemli unsurlardan biri haline gelmiş 
ve devletlerin gelişip büyümesinde önemli rol oynayan etkenlerden biri olmuş-
tur. Yaşadığı dönemin sözcüsü olan dîvân şâirleri de hayatın önemli bir parçası 
olan ticârî unsurları ve hususları şiirlerine konu yapıp işlemişlerdir.  

Ticaretin eğitim amaçlı işlenişi ile ilgili olarak nasıl yapıldığı, niçin ticâre-
te girişildiği, kime tüccâr denildiği, ticâretin riski, tâcirin yeterli sermayeyle 
neler kazanabileceği, kişinin nasıl iflâs edebileceği, esnafın ne tür işlerle uğraş-
tığı ve hangi çeşit mal sattığı, önemli ticâret merkezlerinin nereler olduğu ve bu 
faaliyetlerin ne tür mekânlarda gerçekleştiği gibi birçok konuda şiirlerden hare-
ketle bilgi sahibi olabiliriz.  

Biz bu bildiride Ticâretin dîvân şiirinde eğitim amaçlı işlenişini irdeleye-
cek, eğitim amaçlı olarak şâirin hangi konu ve hususlara öncelik verdiğini öğ-
renmeye çalışacağız. Bu hususla ilgili konulara bir göz atacak olursak kişinin 
ticarete atılmadaki temel amacının kazanç elde etmek olduğunu öğreniriz. An-
cak, ticârette kazanmanın yanında kaybetmek de vardır:  

Kûy-i yâre âşıkı ümmîd-i vuslat sevk eder 

Tâciri râh-ı hatarnâke ticâret sevk eder(Mütevellizâde Ömer İhyâ, G. 101-1) 

 

Gel ey ‘aşkına kuşanan dil ü can ver cefa cevr al 

Geh ıssı geh ziyân eyle budur dükkânı uşşâkın     (Kadı Burhâneddîn) 

Sermâyesi olmadan bu işe soyunanın sonu iflâs etmektir: 

Müflis ticâret eyler sermâyesiz velîkîn 

Sa'yi ‘abesdür anun sevdâsı cümle hüsrân  (Nesîmî, G. 326-7) 
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Alış-verişin bir de alıcı yani müşteri boyutu vardır. Müşteri olanın da elin-
de nakit bulundurması gerekir ki alım-satım gerçekleşsin: 

Nakd-i cân ile dil oldı müşteri 

Alınup satıldı hem kâlâ-yı nâz   (Nehcî, G. 141-6) 

 

Bu işin gerçekleştiği mekânlar vardır ve buralarda esnaf çeşitli mallar satar: 

Bulınmazdı buhûr u misk ü ‘anber 

Bu çârsûlarda attâr olmayaydı    (Tırsî, K. 1-19) 

Anahtar Kelimeler: Dîvân şiiri, ticâret, edebiyat, eğitim. 
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Antepli Aydi Baba’nın Şiirlerini Besleyen  
Dini veTasavvufi Unsurlar 

Yrd. Doç. Dr. Nazire ERBAY 

Atatürk Üniversitesi 

nazire.erbay@atauni.edu.tr 

Antepli Aydi Baba Antep’te doğduktan sonra Halep, Kayseri ve İstan-
bul’da eğitim alır. 

Daha sonra Kayseri’de müderrislik yapar. İstanbul’da mürşidi Kuşadalı 
İbrâhim Efendi’ye intisap eder. Bundan sonra Antep’te tarikatını yaymakla 
meşgul olur. 

Antepli Aydi Baba’nın dili yaşadığı döneme göre samimi, lirik ve coşku-
ludur. Şiirlerini daha çok didaktik bir yaklaşımla yazan Aydi Baba hem aruz 
hem de hece veznini kullanır. 

Bu çalışmada, Aydi Baba’nın şiirlerinde en çok göze çarpan unsurlar olan 
dini ve tasavvufi söylemler üzerine bir değerlendirme çalışması yapılmaktadır. 
Osmanlı Devletinde Batılılaşma sürecini hızla devam ettiği bir dönemde, Doğu 
kültürüne besleyen tasavvufun yenileşmenin gerisinde kalsa da sosyal hayatı 
nasıl etkilediğinin göstermek bu çalışmanın esas maksadıdır.  
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Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının  
Türk Halk Kültürü Açısından İncelenmesi 

Yakup AZRAK  

Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA 

Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi. 

Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki sosyal bilgiler ders kitaplarında yer 
alan Türk halk kültürü ile ilgili ögeleri ortaya koymaya çalışmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda 4. 5. 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitapları incelenmiş ve 
Türk halk kültürü ile ilgili ögeler tespit edilmiştir. Çalışmada tarama modeli 
kullanılmıştır. Veriler doküman incelemesi yöntemi ile elde edilmiştir. Elde 
edilen verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 
sonuçlarına göre ise, kitaplarda Türk halk kültürü ile ilgili ögelere yeterince yer 
verildiği görülmüştür. Ancak bulunan bu ögelerin sadece Türkiye Türklerine ait 
olduğu saptanmıştır. Bundan başka Türk halk kültürü ile ilgili ögelerin ağırlıklı 
olarak “Kültür ve Miras” öğrenme alanında yer aldığı görülmüştür. Ayrıca en 
fazla ögenin 7. sınıfta yer aldığı ve en az ögenin ise 4. sınıfta yer aldığı saptan-
mıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk halk kültürü, sosyal bilgiler, ders kitabı 
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Kültürel Coğrafyada Türk Kültür Miraslarından  
Demircilik Sanatının Niğde'de  

Yaşatılıp Sürdürülebilirliği 

Doç. Dr. Tülay ÖCAL 

Seher MUSTAK 

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi  

tocal@nigde.edu.tr 

Dünyada küreselleşme ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak hayat kolay-
laşmış ve fabrikalar seri üretime başlamıştır. Bundan dolayı kültürel mirasları-
mız olan el sanatlarımız ya yok olmuş ya da yok olma sürecine girmiştir. Türk 
kültürü ve Anadolu coğrafyasında yaşatılan geleneksel mesleklerden birisi olan 
demircilik el sanatı da bunlardan biridir. Kültürel miraslarımızdan olan demirci-
lik el sanatı, Anadolu'ya Orta Asya'dan Türklerle birlikte gelmiş ve günümüze 
kadar yaşatılmıştır. Ancak demircilik el sanatı, gelişen teknolojiyle mücadele 
edememiş ve kırsal kesimin bir ekonomik faaliyeti olarak kalmıştır.  

Niğde'de kültürel miraslarımızdan olan demircilik el sanatı, geçmişte bir-
çok kasaba ve köyün en önemli uğraşlarından biri iken, günümüzde kırsal kesi-
min ekonomik bir faaliyeti hâline gelmiştir. UNESCO, yok olmaya başlamış 
olan kültürel mirasların korunarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması 
için, 2003 yılında bir sözleşme imzalamıştır. Kültürel mirasları fazlasıyla bün-
yesinde barındıran Türkiye’de 2006 yılında bu sözleşmeyi imzalamıştır. Bundan 
sonra Türkiye'de, kültürel miras envanterleri oluşturulmaya başlamış ve çalış-
malar günümüzde de sürmektedir. 

Türk kültüründe büyük anlam taşıyan kültürel varlıklarımızdan demircilik 
el sanatının Niğde'de yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel coğ-
rafyanın da konularından biridir. Türkiye’de kültürel mirasların çoğuna sahip 
Niğde'nin, bunların korunması için çalışmalar yapması gerekmektedir.  

Bundan dolayı demircilik el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere 
aktarılması için literatür taraması yapılarak, demirciliğin yapıldığı kırsal kesim-
de bu mesleği yapan kişilerle mülakatlar yapılmış ve demircilik sanatı hakkında 
bilgi alınmıştır. Bu çalışmada, Niğde'de de önemli bir potansiyele sahip demir-
cilik el sanatlarına, hak ettiği değerin verilmemesi ve yok olma süreciyle karşı 
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karşıya olmasından dolayı, bunların yaşatılıp sürdürülebilirliğinin sağlanması 
amaçlanmıştır. Türk kültürünün ortak mirasının yeniden yaşatılarak, ortak miras 
çerçevesinde demircilik festivalinde Türk dünyası gençliğini bir araya getirmek 
ana konumuzu oluşturmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Ortak Kültürel Miras, Kültürel Miraslarımızdan De-
mircilik, Niğde'de Demircilik Sanatı. 
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Büyük Selçuklu Devleti’inde  
Eğitimin Kültürel Temelleri 

Sinan DOĞAN 

Milli Eğitim Bakanlığı 

s.sinan1339@hotmail.com 

Orta ve Yakın Doğu'ya hâkim olarak yeni bir Türk devleti kuran Selçuklu-
lar, burada Arap ve Fars kültürler karşısında hem varlıklarını koruyacak hem de 
gerçekleştirdiği askeri, idari ve eğitim alanlarında yeniden yapılanma hareketle-
ri ile sağladığı huzur ve sükûn ortamı içinde hâkim olduğu bölgeler de türlü din 
ve kavimlerin birlikte uyum içinde yaşamaları müşterek bir  kültürün ortaya 
çıkmasını sağlayacak politikalar üretilmiş. Üretilen bu politikaları, eğitim, aske-
ri, idari sosyal alanlarda milli kültür temelli müessesleştirerek, ‘’Devlet hâkim, 
toplum devlete sadakatle bağlı’’ ilkesi gerçekleştirmeye çalışılmıştır. Askeri ve 
idari alanlarda yeniden yapılanmalarla hâkim ve ideal devlet olgusu güçlendiri-
lirken, toplumun devlete bağlılığını arttırabilmek, bu yolla devletin bekası sağ-
lamak, özellikle İslami çerçevede toplumu nasıl yetiştireceğinin cevabını Med-
reselerde bulmuşlardır. Yeni bir bölgeyi fethettikleri zaman ilk iş olarak orada 
cami, medrese ve zaviye inşa ederek bilimin bu bölgelerde yayılmasına öncülük 
etmişlerdir. İlk aşamada İslam’ı geliştirme yolu bulmuş; sonraki aşamalarda 
Cihana hâkim olma, sınıfsız, kaynaşmış ve demokratik bir toplum yapısı 
meydana getirmek için. İlmi sınıfı ve, milli ve manevi zeminde, devletin ve 
toplumun ihtiyacını karşılayacak şekilde yetiştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Selçuklu, , Eğitim, Medrese 
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Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi ve  
Yaygınlaştırılması 

Yrd. Doç.Dr. Ahmet KILINÇ 

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Diyarbakır 

ahmet@dicle.edu.tr 

Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesi ve yaygınlaştırılması günümüz 
bilgi iletişim çağında daha hızlı ve yaygın olmalıdır. Değişen koşullara uyarla-
yarak ve teknolojinin geldiği son seviyeyi kullanarak modern dil eğitim yöntem 
ve tekniklerini Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesi hususunda uyarlanmalı 
ve günümüze uygun koşullarda bu dil eğitimi yapılmalıdır. Türkçe’nin yabancı 
dil olarak öğretilmesinde şüphesiz ki birçok etken vardır; bunlar öğretici, eğit-
men, ortam koşulları, ders materyalleri, ders kitapları v.s. Bu makale ve sunu-
mum da ders kitaplarının hangi içerik ve yöntemde yapılması daha verimli ola-
bileceği irdelenecek ve ele alınarak işlenecektir. 
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“Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Boyu” 
 Başlıklı Dede Korkut Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme 

Okt. Dr. Gökşen YILDIRIM 

Fırat Üniversitesi 

gyildirim@firat.edu.tr 

Dede Korkut Kitabı’nda on iki hikâyeden (Dresden nüshası) on birinde çe-
şitli şekillerde kahraman tiplere yer verilmişken “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul 
Boyu” başlıklı hikâyede adının önüne “deli” sıfatı eklenmiş mizahi bir kahra-
manın Azrail’e kafa tutması konu edilir. Kurak bir dereye köprü yapıp köprüden 
geçeni haraca kesen, geçmeyenden daha fazlasını alan, köprünün yanında gürül-
tü çıkarıyor diye insanlarla kavga eden, Azrail’i bile bilmeyip ona kafa tutan 
Dumrul, bu haliyle mizahi ve biraz da aptal/saf bir tip izlenimi uyandırmaktadır. 
Bu özellikleri de “deli” vasfı ile somutlaştırılmış Deli Dumrul’un Azrail ile olan 
mücadelesi, dünyanın düzenine ve hiyerarşik yapısına başkaldırı niteliğindedir. 
Çünkü Deli Dumrul hikâyesinde mizah, “anlamları tersine çevirmek” temellidir; 
yani var olandan beslenerek var olan düzenin reddedilmesi ve yeniden inşa 
edilmesidir. Buna bağlı olarak da “ironi” ön plandadır. Hikâyede Azrail, sadece 
temsilidir. Azrail’e kafa tutan Dumrul, Azrail ile birlikte hiyerarşiye, evrenin 
düzenine, ölüme ve nihayetinde Tanrı’ya başkaldırır. Ancak bunlardan da 
önemlisi insan olanaklarının kısıtlılığını protesto eder ve tüm bu itirazlar, miza-
hi bir dekorda gerçekleşir. Geçiş dönemi olma özelliği ön planda olan bu 
hikâyede mizah ve delilik, böylesi bir başkaldırıya karşın Tanrı’nın gazabından 
korunmanın kodlarıdır.  Özetle hiyerarşik düzeni tersine çeviren bu deli tip, 
evrenin geçiciliğine ve bu geçicilikte boğayı deviren, Tepegöz’ü öldüren, Şökli 
Melik’e meydan okuyan kahraman (alp) tipine savrulan koca bir kahkahadır ve 
aslında birçok açıdan diğer kahraman tiplerden daha yüreklidir.  

Anahtar Kelimeler: Mizah, deli, tersine çevirmek, başkaldırı, kahraman-
lık, kimlik. 
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Tezkirelere Göre Buharalı Divan Şairleri 

Gökhan BİLGİÇ 

N.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Öğrencisi,  

bilgic_91@outlook.com 

Bu çalışmada, Türk kültür tarihinin en önemli şehirlerinden biri olan Buha-
ra’da doğmuş, yaşamış veya bir vesileyle Buhara’ya yolu düşmüş divan şairle-
rini inceledik. Buhara’nın tarihi, siyasi ve coğrafi önemi hakkında kısa bir ma-
lumat verdikten sonra şairlerin yaşam öykülerini ele aldık. Araştırmalarımız 
sonucunda tezkirelere göre Buhara’da doğmuş, yaşamış veya herhangi bir vesi-
leyle burada bulunmuş otuz üç şair tespit ettik.   

Anahtar Sözcükler: Buhara, Klasik Türk Edebiyatı, Buharalı divan şairleri.  
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Küreselleşme ve Yerelleşme Bağlamında  
Tarih-Folklor İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme 

Mesut YOLAL 

Gaziantep Üniversitesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi ABD Doktora Öğrencisi 

 yolalmesut@hotmail.com 

Modern zaman; her şeyin hızlı ve hareketli olduğu, geçmiş-bugün-gelecek 
üçgeninde kendisini ön plana çıkaran bir olgu olarak ortaya çıkmış ve görünür-
de geçmişi ve geleneği ikinci planda bırakmıştır. Her şeyin hızlı bir şekilde 
tüketildiği, globalleşmeyle birlikte monolitik ve standart yaşam biçimlerinin 
dayatıldığı, anı yaşamanın temel paradigma olduğu bir dönemde; geçmişin izini 
sürmenin ve tarihte var olan yerel ile yerel ait olan alt unsurların da yeniden 
yorumlandığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda bu araştırmanın konusunu; tarihin 
incelenmesinde önemli materyaller sunan folklorun farklı dönemlerde yüklen-
miş olduğu işlevler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise; folklorun tarihsel 
olarak bazı dönemlerde küreselleşme için bir kaldıraç vazifesi gördüğünü bazı 
dönemlerde ise tam tersi olarak yerelleşmeyi dinamizme ettiğini göstermektir. 
Nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak tarihi doküman incelemesi yöntemiyle 
elde edilen veriler tarih biliminin gerektirdiği usul ve kaideler çerçevesinde 
analiz edilmiştir. Verilerin incelenmesiyle,  folklorun tarih ile olan ilişkisinde 
statik olmadığı dönemsel bağlamda farklı motivasyonlar ile zaman zaman birbi-
riyle çelişebilecek işlevlerde bulunmuş olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tarihin 
insanlığa hazırlamış ve sunmuş olduğu günümüz dünyasında, her ne kadar glo-
balleşme-küreselleşme olgusu egemenmiş gibi görünse de globalizme tepki 
olarak glokalleşmenin de kendisine bir yaşam alanı açmaya çalıştığı görülmek-
tedir. Bunu yaparken de geçmişin temel referans olarak alındığı ve bunun ana 
payandasını da folklorun oluşturmuş olduğu anlaşılmaktadır.      

Anahtar Kelimeler: Tarih, Folklor, Globalleşme, Glokalleşme. 
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İnsanda Destek ve Hareket Sisteminin Öğretiminde 
Kavram Haritalarının Kullanılması 

Ayda TELLİOĞLU 

Sevgi BOZ 

Mustafa Kemal Üniversitesi 

atellioglu@mku.edu.tr 

İnsanda destek ve hareket sisteminin öğretimi ve öğrenmesi sırasında bazı 
zorluklar karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı; insanda destek 
ve hareket sisteminin öğretiminde kavram haritalarının öğrencilerin akademik 
başarılarına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada son test kontrol gruplu yarı 
deneysel araştırma modeli kullanılmış olup deney grubunda kavram haritaları 
ile, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim ile ders yapılmıştır. Araştırmaya 
11. sınıf öğrencilerinden oluşan 2 sınıf katılmıştır. Bunların 35’i kontrol grubu-
nu, 35’i ise deney grubunu oluşturmuştur. Elde edilen bulgulara göre kavram 
haritaları ve geleneksel öğretim yöntemleri karşılaştırıldıklarında, başarı açısın-
dan anlamlı fark bulunmuştur. Bunun sonucunda kavram haritası ile öğretimin 
daha faydalı olduğu söylenebilir. Bu nedenle biyoloji konularının öğretiminde 
kavram haritalarının kullanılması önerilebilir. 
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Şans Oyunları Ve Kumarın Osmanlı Devleti’ndeki  
Tarihi Kökenleri 

Mesut YOLAL  

Gaziantep Üniversitesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi ABD Doktora Öğrencisi,  

yolalmesut@hotmail.com 

Bu çalışma,  yazarın Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yrd. 
Doç. Dr. Celal PEKDOĞAN danışmanlığında yürütmekte olduğu “Osmanlı Dev-
leti’nde Şans Oyunları ve Kumar” başlıklı doktora tezi araştırmasına dayalı ola-
rak hazırlanmıştır. 

Geçmişteki toplumların; sosyal hayatının temel dinamiklerinin ne olduğu, 
gündelik hayatın seyri, mahalle-köy-şehir yaşantısı, kişiler arası ilişkiler, üretim 
faaliyetleri, çalışma hayatı, eğlence, oyun gibi unsurlar günümüz sosyal tarihçi-
liğinin mercek altına almış olduğu konular arasındadır. Türkiye’de ilk olarak 
piyango gibi oyunlarla başlayan şans oyunları ve kumar oynama kültürü, top-
lumsal hayatta oldukça rağbet görmekle birlikte -gerek legal gerek illegal ola-
rak- günümüzde geniş bir yelpazeye ulaşmıştır. Söz konusu şans oyunları ve 
kumar oynama olgusunun kökenleri bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. 
Diğer yandan bu araştırmanın amacı günümüz Türkiye’sinde sosyal hayatta 
izlerine sıkça rastlanılan şans oyunları ve kumar olgusunun tarihsel süreç içeri-
sindeki kökenlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden tarihi du-
rum çalışması deseniyle yürütülen bu araştırmada, Osmanlı Arşivi Daire Baş-
kanlığı kataloglarında yapılan incelemeler sonucunda erişebilen belgeler üze-
rinde doküman incelemesi yapılmıştır. Analize tabi tutulan veriler doğrultusun-
da, Osmanlı devletinde şans oyunları ve kumar oynamayla ilgili dikkate değer 
bir tarihi kökenin mevcut bulunduğu, bu olgunun 16. yüzyıla kadar tarihlendiri-
lebildiği, Osmanlı döneminde insanların günlük hayatta çok çeşitli yollarla şans 
oyunları ve kumar oynadığı şeklinde bulgulara ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, kumar, piyango, şans oyunları.  
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Yunus Emrenin Bazı Şiirlerinin Metinlerarasılık  
Kuramına Göre İncelenmesi 

Prof. Dr. Bekir ÇINAR 

Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  

 bcinar67@gmail.com 

Bu çalışmada Yunus Emre’nin bazı şiirleri, metinlerarasılık kuramına göre 
incelenmiştir. Metinlerarasılık kuramı, metnin kendisinden önceki metinlerle 
olan ilişkisini esas alır. Bu kuramın iddiası bir metnin aslında kendinden önce 
yazılmış metinlerle sıkı bir etkileşim içinde olduğu ve metnin anlamının büyük 
ölçüde önceki metinlerden gelen kimi kesitlerin birbiri içine geçmeleriyle oluş-
tuğu görüşüdür. Metinlerarası ilişki, “bir şairin kendinden önceki ya da kendi 
zamanındaki başka bir yazarların, şairlerin ya da farklı kaynakların değişik me-
tinleriyle bir şekilde ilişkili olması”dır.  

Bu kuram, klasik Türk edebiyatın birçok nazım şeklinde ve birçok edebî 
türünde kullanılmıştır. Ayrıca bazı edebî sanatlar da doğrudan bu kuramla ilgi-
lidir. Klasik Türk edebiyatındaki nazireler, mazmunlar, ortak kafiyeler, aynı 
isimli mesneviler, bir imgenin başka bir şair tarafından aynen veya değiştirile-
rek kullanılması, iktibaslar, telmihler, irsal-i meseller, terbi’, taştir, testis, tesbi’, 
tesmin, testi’ ve  ta’şirler… vb. metinlerarasılık kuramı çerçevesinde değerlen-
dirilebilecek metinlerdir.  

Bir milletin geleceğe ait tasavvurları geçmişteki büyük sanatçıların doğru 
anlaşılması sayesinde olur. Aslında geçmişi doğru anlamak, geleceği yeniden 
inşa etmek demektir. Gerek yaşadığı dönemde gerekse daha sonraki dönemde 
birçok şair tarafından takipçi bulan Yunus Emre, samimi aşkı, içten söyleyişi, 
pürüzsüz Türkçesi sebebiyle birçok şairi etkilemiştir. Kendisi de Ahmet Ye-
sevî’den çok etkilendiği tespit edilmiştir 
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İnsan Nüfusundaki Değişimler Çevre Sorunlarının  
Temel Sebebi Olabilir mi? 

Yrd. Doç. Dr. Bülent ALAGÖZ 

Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi 

balagoz@gantep.edu.tr 

Sürdürülebilir kalkınmanın çekirdek kavramı dengedir. Ortak geleceğimize 
yönelik en büyük tehdit ne tek başına hızlı nüfus artışı ne de basiretsiz kalkınma 
uygulamalarıdır. Ancak her ikisinde de denetimsiz bir şekilde aşırıya kaçmadır 
ki böylece bu iki büyük tehdit gezegenin taşıma kapasitesini yağmalamak için 
etkileşim içerisinde olabilir. Toplum bugünün çocuklarını ve gelecek kuşakları 
nasıl besleyecek? Dünya şu anda aslında herkesi besleyecek kadar gıdaya sahip 
– tabii eğer mevcut depolar adil bir şekilde dağıtılırsa. Ancak küresel gıda teda-
rikçileri kimin ne alacağının güvenilir göstergesi değil. Gıdaya ilişkin araştırma-
lar, açlık sınırı altında kalacak insan sayısının 2015 yılında neredeyse 1,5 milya-
ra yakın – ya da her 7 insandan birisi –olacağını ortaya koymuştur. Bu araştır-
manın amacı insan nüfusundaki artışın çevre sorunlarını ne şekilde tetiklediğini 
ortaya koymaktır.  
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Üstbiliş Stratejileri Öğretiminin  
Çevre Duyarlılığına Etkisi 

Neşe Döne AKKURT 

Dr, Milli Eğitim Müdürlüğü Gaziantep 

neseakkurt@gmail.com 

Yayınlanmamış Doktora Tezinin Bir Bölümü    

İçerik  

Araştırma; lise 1. sınıf biyoloji dersi ‘Canlıların Sınıflandırılması ve Bilinçli 
Birey - Yaşanabilir Çevre’’ ünitesi içeriği kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırma,  
bu ünite içeriğinin anlatımında üstbiliş stratejileri kullanılmasının öğrencilerin 
çevreye karşı olumlu tutum kazanmalarındaki etkisini incelemeye yönelik deney-
sel bir çalışmadır. Araştırmanın amacı, Üstbiliş stratejilerinin uygulandığı sınıf-
lardaki öğrencilerin çevre tutum ölçeğindeki puan değişimleri ile üstbiliş strateji-
lerini kullanmaları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemektir.  

Yöntem  
Araştırmada ‘kontrol gruplu ön– son test modeli’ kullanılmıştır. Deney ve 

kontrol grubunda 30 öğrenci üzerinde çalışılmıştır. Çalışma öncesi iki sınıf için 
‘Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği (GÖSÖ Motivated Strategies for 
Learning Questionnaire)”ve çevre tutum ölçeği uygulanmıştır. 13 hafta boyunca 
kontrol grubunda klasik ders anlatımı yapılmıştır. Deney grubunda ise üstbiliş 
stratejileri uygulanarak ders anlatılmıştır. Ders süreci bittikten sonra aynı anket-
ler sontest olarak uygulanmıştır. Ön ve son test sonuçları karşılaştırılmış ve 
yorumlanmıştır. Ayrıca iki anket sonuçlarının birbiriyle ilişkisi değerlendiril-
miştir. Öğrencileri,  GÖSÖ ölçeğinden aldıkları puanlara göre gruplandırıp 
(1,2,3, gibi), bu sonuçlar ile çevre tutum ölçeğinden aldıkları puanlar bağımsız 
örneklem tek yönlü varyans analizine (ANOVA)  tabii tutulmuştur. 

Sonuç: 
Sonuç olarak ön ve son testleri değerlendirilen öğrencilerin anketteki puan-

ları anlamlı olarak olumlu yönde değişmiştir. Ayrıca tespit edilen bulgular ışı-
ğında üstbiliş tekniklerini kullanma puanları yüksek olan öğrencilerin, çevre 
tutum ölçeğinden de en yüksek ortalamaya sahip oldukları ilişkisi tespit edil-
miştir. Yani araştırmada kullanılan iki anketin sonuçları anlamlı olarak birbiriy-
le ilişkilidir.  

Anahtar Kelimeler: Üstbiliş, Biyoloji Eğitimi, Çevre Eğitimi 
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Origami Etkinliklerinin Okul Öncesi Öğrencilerinin 
Uzamsal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi 

Yrd. Doç. Dr. Eyüp Yurt 

Emine Uçar 

Gaziantep Üniversitesi 

Milli Eğitim Bakanlığı 

eyupyurt@gmail.com 

Bu araştırmada origami etkinliklerinin okul öncesi öğrencilerinin uzamsal 
görselleştirme ve zihinsel çevirme becerilerine etkisi incelenmiştir.  Araştırma-
da deneysel modellerden biri olan ön test son test kontrol gruplu deneme modeli 
kullanılmıştır. Deney grubunda 21 (12 kız, 9 erkek), kontrol grubunda ise 19 (8 
kız, 11 erkek) öğrenci yer almıştır. Zihinsel Kâğıt Katlama ve Resim Çevirme 
testleri gruplara ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Deney grubunda 6 
haftada toplam 22 origami modeli geliştirilmiştir. Grupların ön test sonuçlarının 
karşılaştırılmasında ANOVA, son test sonuçlarının karşılaştırılmasında ise 
MANCOVA kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre origami etkinliklerinin 
uzamsal görselleştirme becerisinin geliştirilmesinde etkili olduğu, zihinsel çe-
virme becerisinin geliştirilmesinde ise etkili olmadığı anlaşılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılmış ve bir takım öneriler sunul-
muştur. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, zihinsel çevirme, uzamsal görselleştir-
me, uzamsal yetenek. 
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Toplumsal Kurum Olarak Okulun Gerekliliği  
(Ivan Illıch - Nurettin Topçu) 

Ahmet KILIÇ 

MEB (Bolu Abant İzzet Baysal Üni-Doktora) 

ahmet_kilic_27@hotmail.com 

Bu çalışmada Ivan Illich’in “Okulsuz Toplum” teorisi ile Nurettin Top-
çu’nun “Maarif Dâvası” eğitim modeli karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. 
Illich, insan hayatanın merkezinde olan okulların işlevini kaybettiğini, sertifika 
ve diploma vaadleri için kurulduğunu iddia ederken aynı zamanda okulların 
bütünüyle ortadan kaldırılması gerektiğini düşünür. Bunun yerine alternatif 
eğitim merkezleri kurulması fikrini savunur. Ona göre, okulların artışı silahların 
artışı kadar yıkıcı etkiye sahiptir. Nurettin Topçu’ya göre ise insan, hayatı mek-
tepler vasıtasıyla tanır ve öğrenme yeri mektepdir. Hayatın her aşamasında 
mektebe muhtacız. Lakin okullarda artık şuursuz, inançsız diplomalı nesiller 
yetiştirildiğini düşünerek okulların millî değerler ile yeniden yapılandırılmasını 
savunur. Bu çalışmada iki düşünürün sosyal hayatın en önemli kurumu olan 
okulun gerekliliği hususu ve okul kurumunu etkileyen unsurlar üzerinde benzer 
ve farklı fikirlerine dikkat çekilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Okul, Öğretmen, Öğrenci. 
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Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin  
Hayvanların Üremesi, Büyümesi ve  

Gelişmesi Konusundaki Kavram Yanılgıları 

Prof. Dr. Ayda TELLİOĞLU 

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

atellioglu@mku.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin hayvanların 
üremeleri, büyümeleri ve gelişmeleri konusundaki kavram yanılgılarını ve bu 
yanılgıların nedenlerini belirlemektir. Araştırmaya 70 öğrenci katılmıştır. Veri-
ler iki aşamada toplanmıştır. Birinci aşamada araştırmacının kendisi tarafından 
geliştirilen kavram yanılgıları teşhis testi kullanılmıştır. İkinci aşamada ise bu 
teste verdikleri cevapların nedenlerini tespit etmek için seçilen 20 öğrenciyle 
yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Toplanan verilerin analizi sonucunda 
fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin hayvanların yavru oluşturma şekli, 
ovipar/ovovivipar, izolesital yumurta tipi, iç döllenme, rejenerasyon ve meta-
morfoz ile ilgili çeşitli kavram yanılgılarının olduğu tespit edilmiştir.  
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Medya Okuryazarlığına Veblenesk Bir Bakış 

Yrd. Doç. Dr. Bülent ALAGÖZ 

Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi 

balagoz@gantep.edu.tr 

Medya okuryazarlığı, büyük çeşitlilik gösteren formlardaki mesajlara 
ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanım-
lanmaktadır. Bu terim, gittikçe artan sayıda akademisyen ve eğitimci tarafın-
dan eleştirel çözümleme sürecine ve kişinin kendi mesajlarını (basılı, işitsel, 
görsel, çoklumedya ile) yaratmayı öğrenmesine gönderme yapmak için kulla-
nılmaktadır. Bu becerilerin temel olarak okul-temelli ortamlarda ve kitle ileti-
şim metinlerinin kullanılması yoluyla öğrenilmesine ve öğretilmesine vurgu 
yapılmaktadır. Buna karşın medya okuryazarlığı, geniş tanımı ve uygulama 
kapsamı, ilgi uyandırıcı çatışmalar ve gerginlikler yaratan çeşitli yaklaşımlara 
yol açan bir kavramdır. Yükseköğretimde ve özellikle öğretmen yetiştirmede 
ele alındığında, medya okuryazarlığı gerçekten öğrenmenin en etkili yöntem-
lerinden tartışma yöntemiyle kalıcı öğrenme üzerinde çok etkili olabilecek bir 
beceridir.  Bu çalışmada medya okuryazarlığına yükseköğretim seviyesinde 
Thorstein Veblen’in Aylak Sınıf Teorisi adlı eseriyle eleştirel bir bakış sergi-
leme amaçlanmıştır.    
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Ortaokul Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Konusundaki 
Bilgi Düzeyleri ve Farkındalıkları 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet MUTLU 

Mustafa KAVAKLI 

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Y.L. Öğrencisi/ MEB  

mmutlu1973@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin Geri Dönüşüm Konusun-
daki bilgi düzeyleri ve farkındalıklarının incelenmesidir. Bu çalışmada araştır-
macılar tarafından geliştirilen on açık uçlu sorudan oluşan veri toplama aracı 
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kul-
lanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde 
bulunan bir ilinin iki ortaokulunda öğrenim gören toplam 179 öğrenci oluştur-
muştur.  Bu öğrencilerin 95’i kız, 84’i erkektir. Araştırmanın sonucunda öğren-
cilerin yarıya yakınının geri dönüşüm kavramının bilimsel bir tanımını yapmada 
zorlandıkları, fakat geri dönüşümü yapılan atık maddelerin sınıflandırılması 
konusunda yeterli bilgi sahibi oldukları ve geri dönüşümlü ürünler arasında en 
çok kâğıt kullandıkları söylenebilir.  Ayrıca da öğrencilerin yarıya yakını “Size 
göre geri dönüşüm neden önemlidir?” sorusunu doğal kaynaklar açısından ce-
vaplamaya çalıştıkları tespit edilmiştir.  Elde edilen bulgular genel olarak değer-
lendirildiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin geri dönüşüm konusuna önem 
verdikleri söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Orta Okul Öğrencileri, Geri Dönüşüm, Bilgi Düzeyi, 
Farkındalık. 
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Fen Bilimleri Dersinde Dereceli Puanlama Anahtarı  
Kullanımının Öğrencilerin Başarısına ve  

Değerlendirmede Objektifliğe Katkısı 

Dr. Sümeyye AYDIN GÜRLER 

Adile Altınbaş Ortaokulu (Fen Bilimleri Öğrt) Nizip/GAZİANTEP 

pinar_aydin_23@hotmail.com 

Bu çalışmada, Dereceli Puanlama Anahtarı kullanımının öğrencilerin başa-
rısına ve değerlendirmede objektiflik sağlayıp sağlamadığının araştırılması 
amaçlanmıştır. Araştırma bir ortaokulun 6. sınıfında öğrenim gören 25 öğrenci 
ile yapılmıştır. Bu amaçla, araştırmacı tarafından “Maddenin Tanecikli Yapısı 
ve Özellikleri” konusunun işlenişi süresince ve sonrasında, Dereceli Puanlama 
Anahtarı oluşturulmadan önce ön test şeklinde ve Dereceli Puanlama Anahtarı 
oluşturulduktan sonra da Dereceli Puanlama Anahtarı ile birlikte son test şek-
linde olmak üzere 22 çoktan seçmeli soru öğrencilere uygulanmıştır. Ön ve son 
test soruları araştırmacı tarafından Dereceli Puanlama Anahtarına göre değer-
lendirilmiştir. Benzer şekilde rastgele seçilen üç öğrenci tarafından, kura yoluy-
la seçilen üç öğrencinin ön ve son testleri de Dereceli Puanlama Anahtarına 
göre değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin Maddenin 
Tanecikli Yapısı ve Özellikleri ünitesine ait soruları çözerken Dereceli Puanla-
ma Anahtarı kullanmalarının başarılarını önemli oranda artırdığı bulunmuştur. 
Ayrıca araştırmacı ve akranlarından üç değerlendirmecinin verdikleri ön ve son 
test puanları arasında yüksek ve pozitif bir korelasyon olduğu görülmüştür. Bu 
çalışma ile Dereceli Puanlama Anahtarının değerlendirmede objektifliğe katkı 
sağladığı söylenebilir. 
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Türkiye’deki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüpleri ile 
Faaliyet Alanlarının İncelenmesi 

Burak GÜRER 

Fikret ALINCAK 

Mehmet ÖÇALAN 

Gaziantep Üniversitesi Besyo, Kırıkkale Spor Bilimleri Fakültesi 

falincak27@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de düzenli olarak faaliyet yapan dağcılık ve 
doğa sporları kulüplerinin faaliyet alanlarının belirlenmesine yöneliktir. Bu 
çalışmanın evrenini 11 Mart 2012 – 05 Ocak 2013 tarihlerinde aktif olarak faa-
liyet yapan dağcılık ve doğa sporları kulüpleri oluşturmaktadır. Bu çalışmanın 
örneklemini her bölgede aktif olarak faaliyet gösteren ve ulaşılabilen doğa spor-
ları kulüpleri oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ulaşılabilen 49 kulüp oluş-
maktadır. Araştırmanın verileri anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Top-
lanan veriler istatistiksel paket program (SPSS 16.0) aracılığıyla analiz edilip 
sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmada frekans ve yüzde dağılımları bulunmuş 
ve değerlendirilmiştir. Araştırmaya 49 dağcılık ve doğa sporları kulübü katıl-
mıştır. Kulüplerin doğa sporları faaliyeti yapma kriterlerinde üye istekleri ve 
coğrafi şartlar ön plana çıkmıştır. Genelde 21-40 üye arası doğa yürüyüşü faali-
yeti yapılmaktadır. Eğitmeni olmayan kulüpler mevcuttur. En çok dağcılık ve 
kaya tırmanışı eğitimleri verilmektedir. Ege ve Marmara bölgesi diğer bölgelere 
göre daha aktif bölgelerdir. Genel olarak, kulüplerin çoğu dağcılık, kaya tırma-
nışı ve doğa yürüyüşü alanında faaliyet göstermektedir. Spor kulüplerinin yerel 
yönetimler ve federasyonlar tarafında desteklenmesi önerilmektedir. 

Anahtar kelimler: Spor kulübü, Doğa sporları, Spor 
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Gaziantep İli Oğuzeli İlçesinde Halk Hekimliği ile  
İlgili İnanış ve Uygulamalar 

Bayram POLAT, Ökkeş ÇETİN, Emine POLAT 

Niğde Üniversitesi 

Türk kültür tarihinin önemli kollarından biri halk hekimliğidir. Geçmişten 
günümüze inançlar ve uygulamalarla devam ede gelmiştir. Halk hekimliği, ilk 
yazılı metinlerinin önce de var olduğu bilinmektedir. Yazılı metinlerin ortaya 
çıktığı dönem ve destanların da yazıya aktarılmasıyla yok olmaktan kurtulmuş-
tur. Bununla birlikte çoğu halk hekimliği ile ilgili inanış ve uygulamalar nesil-
den nesile usta çırak ve el verme yöntemiyle de devam ede gelmiştir. Araştırma 
Gaziantep İli Oğuzeli ilçesindeki halk hekimliği ile ilgili inanış ve uygulamalar-
la sınırlandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Halk hekimliği, Türk kültürü, Halk İnanışları, Gazi-
antep, Oğuzeli, 
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Türk Milletini Tanımlayan Kültürel Değerler:  
Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri 

Yrd. Doç. Dr. Mevlüt GÜNDÜZ 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

mevlutgunduz1981@hotmail.com 

Yrd. Doç. Dr. Murat KEÇE 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

muratkece@sdu.edu.tr 

Kültür, bir milletin sahip olduğu dil, din, ahlak ve sanat gibi manevi değer-
lerin bütünü olarak tanımlanır. Bir diğer yaklaşım ise manevi kültüre ek olarak 
maddi kültür unsurlarından bahsetmektedir. Buna göre maddi kültür, toplumun 
teknolojik gelişmesi, üretim, teknik ve becerileri unsurlarından oluşmaktadır. 
Kişinin içinde doğup büyüdüğü ve yaşamını sürdürdüğü kültür, değer anlayışı-
nın şekillenmesinde önemli bir etkendir. Birey, içerisinde bulunduğu kültürün 
bir parçasıdır ve bireylerin toplam değer yargıları, toplumun kültürel değerlerini 
ortaya koyar. Bireylerde kültürel bilincin oluşması ve kültür aktarımı görevi 
tarih öğretimine yüklenmiştir. Bu anlamda tarih öğretmenlerinin Türk kültürünü 
hangi değerler çerçevesinde değerlendirdikleri merak konusudur. Tarih öğret-
menlerinin Türk kültürünü tanımlayan değerlerin neler olduğunu belirlemeyi 
amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri esas alınmıştır. Çalışma 
kapsamında Isparta il merkezinde görev yapmakta olan 21 tarih öğretmeni ile 
yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi ve betimsel analiz tek-
nikleriyle analiz edilen verilere göre katılımcıların vatanseverlik, bayrak ve 
bağımsızlık değerine sıklıkla vurgu yaptıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Özellikle 
son zamanlarda yaşanan terör olaylarının görüşler üzerinde etkili olduğu düşü-
nülmektedir. Katılımcılar kültür kavramına yönelik algılarının da daha çok ma-
nevi kültürel unsurlar üzerinde odaklandığı tespit edilmiştir. Katılımcılara yö-
neltilen Türk milleti kültürel değerlerine sahip çıkıyor mu? Sorusu karşısında 
öğretmenlerin büyük çoğunluğun “hayır” cevabını verdikleri gözlenmiştir. Bu 
bulgu, evrensel değerlerin ulusal değerlerin önüne geçtiği ya da milli değerleri-
mizin yozlaşmaya uğradığı şeklinde yorumlanabilir. Çalışmaya ilişkin detaylı 
bilgilere tam metinde yer verilecektir. 
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Pedagojik Formasyon Grubu Öğrencilerinin  
Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri:  

Beklenti ve Öneriler 

Doç. Dr. Nihat ŞİMŞEK 

Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 

Çalışma, Pedagojik formasyon eğitim alan öğrencilerin öğretmenlik mes-
leği ile ilgili görüşlerini ve beklenti ve önerilerini ortaya koymak amacıyla ya-
pılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma tarama modelinde-
dir. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim öğretim yılının bahar yarıyı-
lında Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi bünyesinde pedagojik for-
masyon eğitimi alan toplam 56 öğretmen adayı oluşturmuştur.  Araştırma da 
öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya koymak amacıyla 5 Adet açık uçlu soru 
kullanılmış, bu sorular içerik analizi metodu ile analiz edilmiştir. Araştırmanın 
sonucunda, pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin önemli bir kısmı 
öğretmenlik mesleğinin manevi anlamda bireyi doyuma ulaştıran bir meslek 
olduğunu, kutsal bir meslek olduğu için formasyon eğitimini alarak öğretmen 
olmak istediklerini ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Pedagojik Formasyon, Öğretmenlik Mesleği 
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Sosyal Bilgiler Derslerinde Öğrencilerin  
Motivasyonlarını Arttırmaya Yönelik  
Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi 

Dr. Hüseyin EROL  

Süleyman Demirel Üniversitesi 

h02.erol@hotmail.com 

Yrd. Doç. Dr. Murat KEÇE 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

muratkece@sdu.edu.tr 

Belli durumlarda belli amaçlara ulaşılması ve gerekli davranışların yapıla-
bilmesi için organizmayı harekete geçiren, enerji veren, duygusal bir yükselmeye 
neden olan ve davranışları yönlendiren bir “itici güç” olarak tanımlanan motivas-
yon, bir aktiviteye katılmaya (girişmeye) olan istekliliğin derecesini belirleyen 
tüm faktörlerin oluşturduğu bir durum veya böyle bir durumun yaratılmasıdır. 
Burada aktivitenin gerçekte var olup olmadığından çok, kişilerin aktiviteye istekli 
olup olmadıkları önemlidir. İçsel ve dışsal faktörlerin motivasyon üzerinde büyük 
bir etkisi söz konusudur. Eğitimde yapılan deneysel çalışmalarda motivasyon ile 
akademik başarı arasında paralel bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda 
öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek için öncelikle motivasyon düzeyle-
rini yükseltme gereği ortaya çıkmaktadır. “Sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin 
motivasyonlarını etkileyen koşullar nelerdir” sorusunun ilk muhatabı hiç şüphesiz 
sosyal bilgiler öğretmenleridir. Bu varsayımdan hareketle çalışmanın amacı sos-
yal bilgiler derslerinde öğrencilerin motivasyonlarını arttırmaya yönelik öğretmen 
görüşlerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemle-
rinden olgubilim desenine göre tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapı-
landırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı 5 sorudan oluşan bir görüşme formu 
hazırlanmıştır. 23 öğretmen ile yapılan görüşmeler neticesinde ulaşılan veriler 
içerik analiziyle analiz edilmiştir. Katılımcılardan ulaşılan bulgulara, öğrencilerin 
büyük çoğunluğunun dışsal motivasyona sahip olduğunu belirtilmektedir. Ayrıca 
öğrencilerin sosyal bilgileri önemli bir ders olarak algılamamalarının onların bu 
derse yönelik motivasyonları üzerinde olumsuz bir etki meydana getirdiği vurgu-
lanmaktadır. Sınav odaklı düşünerek motivasyonları dışsal kaynaklı olan öğrenci-
lerin bu derse yönelik ilgi ve isteklerinin artması için TEG’da sosyal bilgiler dersi 
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sorularına verilen puanları arttırılması gerekmektedir. Yine sosyal bilgilerin sözel 
içerikli bir ders olması da öğrencilerin motivasyonları üzerinde olumsuz etki ya-
ratmaktadır. Sınıf düzeyi ve cinsiyet gibi değişkenler açısından öğrencilerinin 
motivasyonlarının ne yönde olduğuna ve çalışmaya ilişkin diğer bulgulara tam 
metinde yer verilecektir. 
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Türkiye’deki Cumhuriyet Deneyiminin  
Avrupa’daki Kökenleri 

Doç. Dr. Tarık Tolga Gümüş 

Mersin Üniversitesi 

gumust@alumni.bilkent.edu.tr 

 

Cumhuriyetimizin varlığı bir yüzyıla yaklaşmaktadır. Cumhuriyet fikri do-
ğuşu ve gelişimi itibariyle Batı Avrupa dünyası tarafından türetilmiştir. Bu ça-
lışma Türkiye’yi etkileyen cumhuriyet kavramının Avrupa’daki gelişim sürecini 
ortaya koymayı ve bunun Türkiye’ye olan etkilerini irdelemeyi amaçlamaktadır.  
Avrupa’da cumhuriyet’e geçiş uzun yıllar süren sancılı bir süreci takip etmiştir. 
Çalışmanın ilk kısmında Manga Carta’dan başlayarak Batı Avrupa’nın demok-
rasi gelişim tarihini ve ondan sonra cumhuriyete geçiş deneyimi analiz edilecek-
tir. Çalışmanın takip eden kısmında Aydınlanma düşünürlerinin ve Fransız Dev-
rimi’nin cumhuriyet kavramına getirdiği yenilikler tartışılacaktır. Çalışmanın 
son kısmında ise Avrupa’daki bu hareketlerin Türkiye’ye etkisi incelenecektir. 
Buna göre her ne kadar cumhuriyet fikri orijinal olarak Batı Avrupa kökenli ise 
de Türkiye cumhuriyeti cumhuriyete adapte olmayı başarmıştır.   
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Niğde’den Derlenmiş Tozlu Bey İle Tilki Masalı ile  
Kırgızistan’dan Derlenmiş Tilkinin Dünürcü Oluşu 

(Tülkünün Cuuçu Boluşu) Adlı Masalın  
Motif Açısından Mukayesesi 

Doç. Dr. Nedim BAKIRCI 

Niğde Üniversitesi 

nedimbakirci@gmail.com 

Halk anlatmaları içersinde en sevilen türlerden biri hiç şüphesiz masallar-
dır. Masallar her ne kadar çocuklar için olduğu düşünülürse de her yaştan insana 
hitap eder. Hayal mahsulü olmasına rağmen gerçek hayattan izler taşır. Masalla-
rı dinleyen veya okuyan kendi hayatından mutlaka bir şeyler bulabilir.  

Sözlü kültür ortamında anlatılan masalların kendilerine has bir anlatım ge-
leneği vardır. Masallar toplumsaldeğerleri konu edinirler ve anlatıldıkları top-
lumun değerlerini ve dünya görüşüdoğrultusunda inanışlarını, özlemlerini ve 
hayallerini yansıtırlar. Masallarda insanların özlemlerini, sevinçlerini, hayalleri-
ni, korkularını, üzüntülerini, dileklerini, yaşambiçimlerini ve endişelerini gör-
mek mümkündür. Masallar, insanları eğlendirmek, eğitmek, gelenekleri gelecek 
nesillere aktarmak, toplumsal istekleri dile getirmek ve insanların hayal gücünü 
geliştirmekgibi işlevlere sahiptir.  

Her ne kadar masallar uluslar arası olsa da masalları anlatan milletler bu 
metinlere milli bir kimlik kazandırırlar. Türk dünyası olarak tanımlanan coğraf-
ya geniş bir coğrafyadır ve bu geniş coğrafyada birçok Türk boyu yaşamaktadır. 
Her boy içersisinde mutlaka masallar da anlatılmaktadır. Türk boyları arasında 
anlatılan masallar arasında sayısız benzer veya eş metinler bulunur. Masallar 
Türk milletinin ortak hafızası olduğuna göre coğrafya olarak ne kadar uzak 
olursa olsun Türk dünyasında anlatılan masallar arasında büyük bir otaklık söz 
konusudur. Bu ortaklıkları Türk milletinin ortak şuuru olarak değerlendirmek 
gerekir. 

Bu bildiride Niğde’de anlatılan ve tarafımızdan derlenen Tozlu Bey ile Til-
ki adlı masal metni ile Kırgızistan’da anlatılan Tilkinin Dünürcü Olu-
şu(TülkününCuuçuBoluşu)adlı masal metninin motif açısından mukayesesi 
yapılacaktır. Motiflerin benzerlikleri ve farklılıkları değerlendirildikten sonra 
Türk milletin ortak şuurunun nasıl tezahür ettiği yorumlanacaktır.  
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Talikîzâde Mehmed Subhî’nin Firaset-Nâme’si 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRBÜZ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

16. yüzyılın önemli simalarından biri olan Talikîzâde Mehmed Subhî 
(1540?-1606?), divan-ı hümayun kâtipliği ve şehnâmecilik görevlerinde bulun-
muştur. Tarihçi kimliğiyle tanınan Talikîzâde, çoğuna bizzat katıldığı seferleri 
konu edinen Revâniyye, Tebrîziyye, Şeh-nâme, Yanık Seferi Şeh-nâmesi, Eğri 
Seferi Şeh-nâmesi adlı eserleri kaleme almıştır. Yazarın tarih konulu bu eserleri 
üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak Talikîzâde’nin yazarlık kariyerinin 
muhtemelen ilk eseri olan Firaset-nâme üzerine ise şu ana kadar herhangi bir 
çalışma yapılmamıştır. Eserin bilinen tek nüshası Bibliotheque Nationale, Turc. 
1055 numaraya kayıtlıdır. Talikîzâde, eserini III. Murad’ın (sal. 1574-1595) 
isteğiyle kaleme almış ve -muhtemelen- saray nakkaşhanesinde hazırlanmış 
olan güzel bir nüshasını saltanatının ilk yıllarında hükümdara sunmuştur. Te-
melde mensur olarak kaleme alınmış olmakla birlikte eserde telif ya da alıntı 
olmak üzere çok sayıda Arapça ya da Farsça ve daha az sayıda da Türkçe 
şiir/şiir parçası yer almaktadır. Eserde, insanların etnik kökenlerinin, yetiştikle-
ri/yaşadıkları coğrafî mekânların, cinsiyetlerinin, yaşlarının, anasır-ı erbaanın 
vb. onların dış görünüşleri ve kişilikleri üzerindeki tesirleri üzerinde durulmak-
tadır. Bildirimizde benzer örneklerle karşılaştırılarak Talikîzâde Mehmed 
Subhî’nin söz konusu eserinin firasetnâme türü içerisindeki yeri tespit edilmeye 
çalışılacaktır. 
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Halit Fahri Ozansoy Şiirlerinde Bunaltı ve  
Realiteden Kaçış Temi 

Yrd. Doç. Dr. Sema ÖZHER KOÇ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

semaozherkoc@osmaniye.edu.tr 

Halit Fahri Ozansoy, Türk Edebiyatı tarihinde “Hece’nin Beş Şâiri”nden 
biri olarak yer bulmuştur. Özellikle I. Cihan Harbinden sonra Anadolu’ya ve 
Türk milletinin yaşamına dair temlere yer veren sanatçı buna bağlı olarak şiirde 
hece ölçüsü kullanma ve sade bir dile yöneliş meselelerinde de bir değişim ya-
şamıştır.  

Bugün Arap alfabesinden Latin alfabesine aktarılmamış olan “Rü-
ya”(1912) adlı ilk kitabında sanatçının Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti edebî toplu-
luklarının estetik ve sanat anlayışlarına benzer bir anlayışla şiir yazdığı dikkati 
çeker. Bu çalışmada tek bir şiirden oluşan Rüya adlı şiir kitabında düyada tutuk-
lu olduğunu hisseden ve realiteden bunalan varlığın kendine bir çıkış yolu bul-
mak adına muhayyel bir beldeye sığınma arzusu; “çiyanlı varlık” dediği varlıkla 
hesaplaşması ve kişiyi “Ben içime bakayım, sen kendi içine bak!” diyerek içsel 
bir yolculuğa davet edişi irdelenecektir. Çalışmanın sonunda ise “İnsan var 
oldukça iyilik de daima var olacaktır.” Biçimindeki şiirin matrisine ulaşma 
hedeflenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Halit Fahri, kaçış temi, varlık kavramı, Fecr-i 
Ati’den etkilenmeler. 
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Eğitici Çizgi Romanlara Yönelik  
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri 

Yrd. Doç. Dr. Yavuz TOPKAYA 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi M. R. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD. 

topkayay@gmail.com 

Doç. Dr. Halil TOKCAN 

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD.  

haliltokcan@gmail.com 

Arş. Gör. Hızır DİLEK 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi M. R. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD 

dilekhizir@gmail.com 

Günümüz modern eğitim-öğretim etkinliklerine bakıldığında kalıcı öğren-
melerin gerçekleştirilmesi adına öğretmenlerin ders süreci içerisinde animasyon, 
simülasyon, kavram karikatürleri ve çizgi film gibi birbirinden farklı birçok 
görsel öğretim materyalini sınıf ortamına taşıdıkları bilinmektedir. Özellikle son 
yıllarda kendine ait bir konsepte sahip olan eğitici çizgi romanların kısa ve net 
ifadelerle birlikte görsel bir tarafının olmasından dolayı öğrencilerin derse olan 
ilgilerini arttırmada ve derse karşı motivasyonlarını üst düzeye çıkarmada etkili 
birer materyal olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışmaya ilgili literatürde 
rastlanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada birçok olumlu özelliğe sahip olmasına 
rağmen ülkemizde olumsuz bir intibaha sahip olan eğitici çizgi romanlar hak-
kında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Yapılan çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Kilis il merke-
zinde görev yapmakta olan 15 sosyal bilgiler öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. 
Çalışma, nitel araştırma metodolojisi kapsamında betimsel yöntem kullanılarak 
yürütülmüş ve sosyal bilgiler öğretmenlerine dağıtılan yarı yapılandırılmış gö-
rüşme formundaki dört adet açık uçlu soruya verdikleri cevaplar içerik analizi 
yoluyla çözümlenmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen nitel veriler kategori-
ler halinde gruplandırılarak frekans ve yüzde değerleri belirlenerek tablolar 
haline getirilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler doğrultusunda şu so-
nuçlara ulaşılmıştır: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitici çizgi romanlar hak-
kında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları, daha önce hiç eğitici çizgi roman 
okumadıkları, dağıtılan eğitici çizgi romanları beğendikleri ve ders süreci içeri-
sinde eğitici çizgi romanlardan faydalanacakları sonuçlarına ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Eğitici çizgi roman, sosyal bilgiler öğretmenleri, tutum  
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Coğrafi Konum Belirlemede Google Earth Programının 
Akademik Başarı Üzerine Etkisi 

Yrd. Doç. Dr. Yavuz TOPKAYA 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi M. R. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD  

topkayay@gmail.com 

Dünya üzerinde şuan kullanılmakta olan en büyük online harita sistemi 
Google Earth programıdır. Google Earth programı, dünya üzerindeki herhangi 
bir merkeze ait fiziki görüntülerle birlikte o merkeze ait yön, cadde veya sokak 
adlarına ait bilgileri öğrenmemize yardımcı olan bir programdır. 4. Sınıf Sosyal 
Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda bulunan  “Yaşadığımız Yer” isimli ünitede 
yer alan “Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre 
bulunduğu yönü bulur.” kazanımından hareketle yapılan bu çalışmada coğrafi 
konum belirlemede önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülen Google Earth 
programının akademik başarı üzerinde ne gibi bir etkiye sahip olduğu araştırıl-
mıştır. Bu doğrultuda araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 
Hatay ili Dörtyol ilçe merkezinde kamuya ait bir ilkokulda öğrenimlerini sürdü-
ren 56 ilkokul 4. sınıf öğrencisiyle çalışılmıştır. Çalışmada nicel araştırma me-
todolojisi kapsamında ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen göz 
önüne alınarak yürütülmüştür. Öğretim, deney grubuna araştırmacı tarafından 
hazırlanan Google Earth programına ait çalışma yapraklarıyla; kontrol grubuna 
ise herhangi bir müdahalede bulunulmadan yürütülmüştür. Uygulama bir hafta 
boyunca devam etmiştir. Öğrencilere program öncesinde ve sonrasında başarı 
testi olarak ön test-son test olarak uygulanmış ve elde edilen veriler t-testinden 
faydalanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, Google Earth 
programı yardımıyla hazırlanan çalışma yapraklarının kullanıldığı deney grubu 
öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine oranla akademik başarıyı arttırmada 
olumlu bir etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Google earth, coğrafi konum belirleme, sosyal bilgiler 
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Mevlananın Mesnevisinde Ruhun Bedeni  
Geçici Olarak Terk Etmesi İnancı 

Prof. Dr. Faruk ÇOLAK 

Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  

fcolak@nigde.edu.tr 

Türklerin inanış sisteminde ruh tasarımı oldukça karışık bir durum arz et-
mektedir. Öncelikle ruh tasarımında iç ve dış ruh olmak üzere ikili bir yapı göze 
çarpmaktadır. Dış ruhun insan bedeninin dışında ve herhangi bir yer veya nes-
nede bulunduğu, iç ruhun ise insan bedenin içerisinde yer aldığı şeklinde tasav-
vur edilmiştir. İnsan bedenin içerisinde yer aldığı düşünülen iç ruhun zaman 
zaman ait olduğu bedendi geçici olarak kısa veya uzun süreli terk ederek rastge-
le dolaştığı, gezintiye çıktığı, bu dolaşma sürecinin sonunda ait olduğu bedene 
döndüğü veya dönmekte zorlandığı ile ilgili düşünceler yer almaktadır. 

Bedenden bağımsız bir varlık olarak tasavvur edilen iç ruhun zaman za-
man gezintiye çıkması düşüncesi İslam tasavvufunda da kendisine yaşama ze-
mini bulmuş ve bu bağlamda Mevlana Celâleddin-i Rumî’nin mesnevisinde de 
yer almaktadır. 

Bu çalışmada Türk inanış sistemindeki iç ruh tasarımı zemininde Mevlana 
Celâleddin-i Rumî’nin mesnevisinde geçen iç ruhun gezintiye çıkması düşünce-
si irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Mevlana, ruh, ruhun gezmesi, ruhun bedeni terk et-
mesi. 
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Dünyada Türkolojinin Dünü, Bugünü, Yarını ve  
Politik Durumu 

Yrd. Doç. Dr. Hakan YALAP 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 

hakanyalap@hotmail.com 

Türkçe geçmişi M.Ö. 5000 yılına kadar inen, lehçeleri ve şiveleriyle kıtala-
ra hükmeden bir dildir. Tarihî süreç içerisinde onlarca dille etkileşimde olan 
Türkçe, doğal olarak bu dillere kelime vermiş ve bu dillerden kelime almıştır. 
Dolayısıyla bu dünya dilini araştırmak ve incelemek zorlu bir süreçtir, hâl böy-
leyken Türkçe bilmeyen, fakat bu dili öğrenmek isteyenlere Türkçe öğretmek de 
bir o kadar meşakkatlidir. Atlas Okyanusu’ndan Japon Denizi’ne, Sibirya içle-
rinden Orta Afrika’ya hatta Güney Afrika’ya kadar Türkçeyi hem akademik 
anlamda hem de şahsî sebeplerle öğrenmek isteyen binlerce insan bulunmakta-
dır. Bu sebeple başta Avrupa merkezli olmak üzere çeşitli dünya ülkelerindeki 
üniversitelerde Türkoloji bölümleri açılmış ve bu bölümler kendi içlerinde de 
öncü çalışmalara vesile olmuştur. Türkiye hem maddî hem de manevî olarak 
dünya üniversitelerindeki Türkoloji bölümlerine destek olmuştur, hâlen de ol-
maktadır. Millî Eğitim Bakanlığı uzun yıllardır bu zorlu işle uğraşmaktadır. 
Yunus Emre Enstitüsü ise 2009 yılından bu yana hem Türkçenin hem de Türk-
lük biliminin bayraktarlığını yapmaya çalışmaktadır. 

Türkiye’nin dünya genelinde son dört beş yılı hariç tuttuğumuzda yakala-
mış olduğu olumlu hareket kabiliyetiyle doğru orantılı olarak Türkçe de hızlı bir 
şekilde dünya dili olma yoluna girmiştir. Pek çok ülkede Türkçe ve Türklük 
bilimi araştırmalarının ivme kazanmış olduğu görülmektedir. Özellikle ekono-
mik alanda yakalanan istihdam kapasitesi ve yatırım faaliyetleri Türkçeyi öğre-
nilmesi gerekli diller arasına sokmuştur. Ancak bu tebliğde de görüleceği üzere 
Türkiye’nin dünya üzerindeki bu etkisiyle doğru orantılı olarak Türklük bilimi 
araştırmalarındaki hareket kabiliyeti azalmaktadır. Hem Millî Eğitim Bakanlığı 
hem de Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde yapılan görevlendirmelerin istenilen 
akademik seviyede olup olmadığı incelenmeli, bu görevlendirmeler neticesinde 
bu Türkoloji ve Türkçe öğretimi merkezleri ne kadar Türkiye ile bağlarını güç-
lendirmiş ve ne derece iş birliğine gidilmiştir, araştırılmalıdır. Bu bildiride Tür-
kiye’nin dünya genelindeki Türkçe öğretimi ve Türklük bilimi çalışmalarına 
olan etkisi tartışılacak, Türkçenin bu doğrultuda geleceği incelenecek ve bu 
hususta önerilerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Türkoloji, Türkçe Öğretimi, Yunus Emre 
Enstitüsü. 
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Nurettin Topçu’nun Eğitim Felsefesi ve  
Türk Eğitim Sistemine Eleştirileri 

Yrd. Doç. Dr. Hakan YALAP  

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Nevşehir 

hakanyalap@hotmail.com 

Volkan YALAP 

 Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi, 

Mehmet Niyazi Mağrufoğlu Ortaokulu, Nizip/ Gaziantep. 

yolab_1284@hotmail.com 

Bir cemiyetin gelişmişlik serüveni her anlamda eğitim sistemlerinde yan-
sımasını bulur. Bireyde istendik davranışlar oluşturma süreci olarak tanımlanan 
eğitim, bu özelliğiyle uzun zaman dilimine yayılan, maddî değerlerle ölçüleme-
yen bir varlık ve yokluk serüvenidir. 

Bu tebliğin konusunu Türkiyenin son asırda yetiştirdiği büyük fikir adamı 
Nurettin Topçu, onun “Türkiyenin Maarif Davası” adlı kitabından hareketle 
eğitim felsefesi ve günümüz Türk eğitim sisteminin millîlik eksenindeki tartış-
maları oluşturmaktadır. 

Nurettin Topçu, Türk milletinin üç asırdır geçirmekte olduğu medeniyet 
buhranının temel sebebinin eğitim ve kültür sahasında aranması gerektiğini 
ifade eder. Topçu’ya göre eğitim, bazı şahsî menfaatlere kurban edilerek istis-
mar edilmiştir. Eğitim sistemimizdeki temel problem kendi benliğimize uygun 
bir eğitim felsefemizin olmamasıdır. 

Topçu’ya göre; bir milletin eğitim sistemi hangi yönde giderse millet ka-
rakteri de o yönde teşekkül edecektir. İlimsiz ve idealsiz bir eğitim sistemi mil-
let menfaatlerine hizmet etmekten uzaktır. Bugünkü mektep, bir sürü bilgileri 
gayesiz, hedefsiz bir şaşkınlıkla genç dimağların rast gele bir köşesine tıkmak 
isteyen bir hafıza cihazından ibarettir. Eğitim sistemi ne kadar önemliyse onun 
uygulayıcısı öğretmen de bir o kadar önemlidir. Topçu için öğretmen bir sanat-
kardır. Bu yönüyle onun toplum gözünde yüceltilmesi gerekmektedir. 

Bugün bir eğitim buhranı yaşamaktayız. Bu süreçte eğitimin acilen siyasî 
ihtiraslardan ve hedeflerden uzaklaştırılarak millî bir kimliğe kavuşturulması 
gerekmektedir. Süreç içerisinde düne göre değişen eğitim programları netice-
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sinde maalesef genç ve dinamik nüfusumuzu istenilen eğitim seviyesine getire-
meyiz. Yarınki devlet yöneticileri bugünkü devlet okullarının talebeleri olmak 
zorundadır. Bu tebliğin temel tartışma alanını Türkiyenin günümüzde devamlı 
surette aradığı millî karakterde sabit ama çağın gereklerine göre değişken maa-
rif/eğitim sistemi oluşturacaktır. Bu noktadan hareket ederek Nurettin Top-
çu’nun Türk eğitim sistemine yönelik tenkitleri değerlendirilecek günümüz 
Türk eğitim sisteminin temel dinamiklerine ilişkin önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, Türk Eğitim Sistemi, Türkiyenin 
Maarif Davası, Eğitim Felsefesi. 

 

 

  



II. Uluslar Arası  Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 

                                                                    

  

116 

Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin  
Performans Değerlendirme Yöntemine İlişkin  

Görüşlerinin İncelenmesi 

Yrd. Doç. Dr. Fatin BOZBAYINDIR 

Perihan DOĞAN 

Gaziantep Üniversitesi, Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi 

fatihbozbayindir@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, özel okullardaki öğretmen performans değerlen-
dirme yöntemleri ve etkinliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşlerini ortaya koy-
maktır. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Çalışma 
grubu Gaziantep ilinde bulunan özel bir lisenin öğretmenleri tarafından oluştu-
rulmuştur. Çalışma grubu oluşturulurken amaçlı örnekleme yöntemlerinden 
kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmada görüşme yön-
temlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler betim-
sel ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizin-
de nitel veri analiz programı (ATLAS.ti 6)  kullanılmıştır. Araştırma verilerinin 
değerlendirilmesi sonucunda elde edilen en önemli bulgu, öğretmenlerin per-
formans değerlendirmenin nasıl ve ne amaçla yapıldığı hakkında kendilerine 
değerlendirme öncesi ve sonrası gerekli bilgilendirmenin olmadığını, bu neden-
le de eksiklerinin gidermeye dönük geliştirme sağlamadığını ve değerlendirme-
nin adil yapılmadığını ifade etmeleridir. Öğretmenlerin performans değerlen-
dirme yöntemini geliştirmeye ilişkin en dikkat çeken önerileri ise değerlendir-
meyi yapan kişilerin tarafsız ve şeffaf olmalarının gerektiğini belirtmeleri ile 
geçerlilik ve güvenirliği kanıtlanmış değerlendirme ölçeklerinin kullanılmasının 
yararlı olacağını ifade etmeleri olmuştur. 
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Түрік Республика Кезеңі Және Қазақ 
Даласының Кеңестік Кезеңіндегі Әйел Бейнесі 

Және Қоғам Мәселелері 

Türk Dili Okutmanı-Nuray GÜNEŞ 

El Farabi Kazak Milli Üniversitesi-TÜRKSOY Bölümü 

nggunes@hotmail.com 

Мақалада, Түрік Республика және Қазақ даласында Кеңеc билігі 
тұсындағы ел әдебиетінің жай күйі және өркендеуі талқыланды. Сонымен 
қатар, осы кезеңде жазылған романдарды нысан ретінде ала отырып, әйел 
бейнесіне талдау жасалынды. Әйел затының дәстүрлік бейнесі мен 
қоғамдағы орны талқыланды. ХХ ғасыр басындағы қазақтың ұлттық 
әдебиетін де түрік ұлттық әдебиетінде дәуір шындығынан бөліп қарау 
мүмкін емес. Бұл кезеңде әдебиет пен халық тарихы біте қайнасып, кірігіп 
кеткендей еді. Соған орай әдебиет те жаңа сапалық деңгейге көтерілді. 
Қазіргі әдебиеттануда «жаңа дәуір әдебиеті» деп атала бастаған бұл 
кезеңдегі әдебиет шынында тарихи шындық пен көркемдік шындық 
арасындағы сабақтастық бұрынғыдан да айқын көрінді. Осы «жаңа дәуір 
әдебиетінде» екі елдіңде әдебиетінде көтерілген басты мәселе әйел теңдігі 
және әйелдің қоғамдағы орны болып саналады. 

Түйін сөздер: Қазақ әдебиеті, Түрік әдебиеті, түрік қоғамы,  Tүрік 
Республика кезеңі, қазақ қоғамы, Кеңес дәуірі, әйел бейнесі, дәстүр.  
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Modern Toplumların Yeni Anlayışı:  
Aile Danışmanlığının Çocuk Suçluluğunu Önlemede  

Yeri ve Önemi 

Doç. Dr. Bülent KARA 

Sibel KERVANKIRAN AVCI 

Niğde Üniversitesi 

Sanayi devrimiyle birlikte sermaye, üretim, kentleşme, göç, kadınların iş 
hayatına girmesi, çocukların bakımının ve eğitiminin aile dışındaki kurumların 
üstlenmesi gibi birçok sosyal olgu ortaya çıkmıştır. Ailenin modernleşme süre-
cine girmesi yeniden biçimlenmesine sebep olmuştur. “Geniş aile” tipinden 
“çekirdek aile” tipine geçilmesi, kadın-erkek ilişkilerinin özgürleşmesi ve eşit-
lenmesi, norm ve değerlerinin değişime uğraması aile kurumunun çözülmesine 
sebep olmaktadır. Bu çözülmeler “tek ebeveynli aile”, “üvey aileler” gibi yeni 
aile türleri meydana getirmektedir. Çocukların kişisel ve ahlaki gelişimi için ve 
çocuk suçluluğunu önlemede, ailenin rolü ve işlevi çok büyüktür. Aile kurumu-
nun çözülmesini önlemek adına “modern çekirdek aileler” dışarıdan desteğe 
ihtiyaç duymaktadır. Karı-koca ilişkilerini iyileştirmek, iletişim becerileri ka-
zandırmak, olumsuz anne-baba tutumlarının farkına varmak, aile danışmanlığı-
nın güttüğü amaçlardır. Bunun yanı sıra, artan alkolizm ve uyuşturucu gibi olay-
lar aile kurumunu tehdit etmektedir. Ailenin çocuk üzerindeki etkisi son derece 
önemlidir. 

 Aile yapısının sağlam ve sağlıklı olması, sağlıklı nesillerin yetişmesini ve 
çocuk suçluluğunu önlemede vazgeçilmez bir unsurdur. Büyük sorunların mer-
kezinde ailenin olması, güçlü bir aile danışmanlığı sistemini gerektirmektedir. 
Sorunların çözümünde destek verebilecek, yol gösterecek bir aile danışmanlığı 
sistemine ihtiyaç vardır. Söz konusu destek hem aile bütünlüğünü koruyacak, 
hem de çocuk suçluluğunu önlemede temel teşkil edecektir.  

Bu çalışma; modernleşme ve kentleşme ile beraber karmaşıklaşan aile iliş-
kilerine sunulan aile danışmanlığı desteğinin çocuk suçluluğunu önlemedeki 
önemini ortaya koymaktadır.  

Anahtar kelimeler: Modern toplum, Aile danışmanlığı, Çocuk ve Suçluluk.  
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Ziya Gökalp’in Biyografisi Üzerine  
Bazı Değerlendirmeler 

Doç. Dr. Mehmet Cem ŞAHİN 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

mcemsahin@gmail.com 

Bu tebliğde, Türk düşünce tarihine damgasını vurmuş meşhur mütefekkir-
lerimizden, Türk siyasal yaşamının önde gelen aktörlerinden ve Osmanlı Devle-
ti’nin tasfiyesi üzerine yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecine 
tekabül eden kritik bir dönemde Türk toplumunun gidişatına yön veren hukuki 
ve idari düzenlemelerin fikir mimarı, bir sosyolog, şair, yazar, gazeteci, peda-
gog ve bilim adamı olan Ziya Gökalp’in Biyografisi çerçevesinde bazı değer-
lendirmelerde bulunulmaktadır.  

Milli devlet teşekküllerinde kültürel kimliğin ifadesi ve taşıyıcısı olarak iş-
lev gören dil, din ve folklor gibi kültürel meseleler üzerine bilimsel eserler ver-
miş olan Ziya Gökalp’in sosyolojik düşüncesinin en özgün yanı, aynı zamanda 
bir eserinin de adı olan ve kendisinin Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak 
şeklinde ifade ettiği eklektik sosyolojik yaklaşımıdır. Gökalp bu özgün sosyolo-
jik formülasyonuyla, üç farklı ideolojik yönlenmenin (Türkçülük, İslamcılık, 
Batıcılık) her birinin kendi sınırları dahilinde kalarak ve birbirlerinin etki alanı-
na ve dolayısıyla özgünlüğüne müdahale etmeden, diğer düşünce sistemleriyle 
uyum halinde ve birbirlerine karşılıklı destek vererek Türkiye’de dil, din, eğitim 
ve hukuk gibi sosyal meselelere ilişkin hususlarda fikir alışverişinde bulunarak 
sosyal bütünleşmenin nasıl tesis edilebileceğini göstermek istemiştir. Türk me-
deniyeti gibi derin tarihsel ve kültürel köklere sahip olan bir milletin varisleri 
olduğunun bilincinde ve sosyo-kültürel, ekonomik, askeri ve politik etkilerinin 
sınırları hayli geniş bir milletin mensubu olarak böylesine kapsayıcılığı ve kuşa-
tıcılığı olan bir felsefi, bilimsel ve tarihsel birikimin üstüne geliştirdiği düşünce 
sistemiyle Gökalp, fikirleri zamanını aşan niteliğe sahip bir ulus devlet düşünü-
rü olarak günümüzde de birçok politik ve entelektüel tartışmanın odağında yer 
almaktadır.                       
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Bulgaristan Milli Kütüphanesinde  
Muhafaza Edilen Üç Türk Gazetesi: 

Tuna, Edirne ve Ahali 

Yrd. Doç.Dr. Sabri Can SANNAV 

T.Ü. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 

Sabri_can@hotmail.com 

Arş. Gör. Erhan VATANSEVER 

T.Ü. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 

erhan_vatansever@mynet.com 

Gazeteler kitle iletişim araçlarının en önemlilerinden ve en eskilerinden 
olduğu için tarih bilimi için oldukça önemli bir kaynaktır. 14. Yüzyılın başla-
rında fethedilmeye başlanan Bulgaristan’da basın tarihi Osmanlı dönemine ka-
dar gitmekte ve Türk basın tarihi ile paralel bir gelişme göstermektedir. İki say-
fası Bulgarca olan ve 1865 tarihinde dönemin Tuna valisi olan Mithat Paşa’nın 
kurdurduğu vilayet matbaasında basılan Tuna gazetesi Bulgaristan’da basılan 
ilk gazete olma özelliği taşımaktadır. Bulgaristan aynı zamanda Jön Türklerin 
önemli çalışmalar yaptığı bir bölge olmasından dolayı burada birçok gazete 
çıkarılmıştır. Türkler Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra da 
Türkçe gazete çıkarmaya devam etmişlerdir.  

Günümüzde Bulgaristan Milli Kütüphanesi (NBKM) bünyesinde olan Şar-
kiyat Bölümünde birçok Türkçe gazete bulunmaktadır. Bulgaristan’da yayımla-
nan Türkçe gazeteler konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bizde bu 
çalışmamızda bu konuya bir katkıda bulunabilmek için Bulgaristan Milli Kü-
tüphanesi arşivlerinde bulunan Tuna, Edirne ve Ahali, gazeteleri ile ilgili bilgi-
lere yer verdik.  

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan Milli Kütüphanesi, Tuna Gazetesi, Edir-
ne Gazetesi, Ahali Gazetesi. 

 

 

 

 



5-7 Mayıs 2016 - Nizip 

 

  

121 

İbrahim Temo’nun Pazarcık’ta Yayımlanan  
Türk Birliği Gazetesindeki Yazıları 

Yrd. Doç.Dr. Sabri Can SANNAV 

T.Ü. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 

Sabri_can@hotmail.com 

Arş. Gör. Erhan VATANSEVER 

T.Ü. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 

erhan_vatansever@mynet.com 

Bu çalışmamızda Türk siyasi tarihinin ve Arnavut milliyetçiliğinin önemli 
isimlerinden olan İbrahim Temo’nun Romanya’da yayınlanan Türk Birliği ga-
zetesinde basılan iki yazısını incelemektedir. Başkim gibi bir Arnavut milliyet-
çisi bir örgütün kurucuları arasında olsa da Osmanlıcılık fikrine inan İbrahim 
Temo İttihat ve Terraki’nin temeli sayılan İttihad-ı Osmanî’nin kurulmasından 
sonra II. Abdülhamit’in baskısından kaçarak Romanya’ya yerleşmiştir. Roman-
ya’da mesleği olan göz doktorluğunu yapan İbrahim Temo aynı zamanda İttihat 
ve Terrakki için çalışmaya devam etmiştir.  

Türk Birliği Gazetesi Pazarcık Türk Gençleri Derneği tarafından 1930-
1940 yılları arasında çıkarılan bir Türk gazetesidir. Gazetenin hem Osmanlıca 
harflerle hem de yeni Türk harfleriyle yayınlanmış nüshaları bulunmaktadır. İlk 
sayısında gazetenin yayınlanma sebebi “Türk’ü Gaflet Uykusundan Uyandır-
mak” olarak açıklanmıştır. Gazetede Romanya’da yaşayan Türklerin sorunları 
başta olmak üzere birçok siyasi konuya da yer verilmiştir. İbrahim Temo’nun 
Türk Birliği Gazetesindeki ilk yazısı 2 Mart 1930 tarihinde “Pazarcık Türk 
Gençleri Türk Birliğine” başlığı ile yayınlanmıştır. Diğer bir yası ise 29 Teşri-
nievvel 1934 tarihinde “Anlaşalım” başlığı altında yayınlanmıştır. Osmanlıcılık 
fikrine sahip bir Arnavut milliyetçisi olan İbrahim Temo’nun Türk Birliği Gaze-
tesi’nde Türk Birliği ile ilgi yazdığı bu iki yazı dikkat çekicidir. 

Anahtar Kelimeler: İbrahim Temo, Türk Birliği, Türk Gençler Birliği, 
Pazarcık. 
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Türkiye’deki Üniversitelerde   
Yeni Dönem Halk Bilimi Çalışmaları 

Arş. Gör. İlke TEPEKÖYLÜ 

Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

ilke.tepekoylu@kocaeli.edu.tr 

Türkiye’deki üniversitelerde halk bilimi çalışmaları, Avrupa ve Ameri-
ka’daki üniversitelere bakıldığında oldukça geç bir dönemde başlamıştır. Anka-
ra Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesinde 1938-1948 yılları arasında 
Pertev Naili Boratav’ın öncülüğünde çalışmalar yapılmıştır, halk edebiyatının 
yanında halk bilimi konularına yer verilmiştir. Boratav ve İlhan Başgöz gibi 
akademisyenler yurtdışındaki üniversitelerde Türk halk bilimine ilişkin araştır-
ma ve incelemeler yapmışlar ve ülkeye döndüklerinde alana büyük katkı sağla-
mışlardır. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde 1993 yılında bağımsız bir Halk 
Bilimi bölümü kurulmuştur.1980’li yılların başından günümüze uzanan dönem, 
halk biliminin inceleme alanlarından birini oluşturan halk edebiyatının üniversi-
te içinde kurumlaşması bakımından önemlidir. Üniversite bünyesinde çeşitli 
kadrolara atanan genç araştırıcıların ve bu alanda lisansüstü çalışma yapanların 
sayılarının artmasıyla birlikte, halk bilimi alanındaki eser sayılarında gözle gö-
rülür bir artış sağlanmıştır. Bu artıştaki en önemli etkenlerden biri; uluslararası 
üne sahip halkbilimci, etnolog ve antropologların eserlerinden yapılan çeviri 
çalışmalarıdır. Bu temel alan çevirilerinde 1989 yılından bu yana yayımlanan 
Milli Folklor dergisinin Umay Günay danışmanlığında yürüttüğü ‘çeviri proje-
si’nin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu sayede Boratav’ın 1939 yılında Arnold 
Van Gennep’in “ Le Folklore” unu çevirmesiyle başlayan ve zaman zaman ara 
verilen çeviri çalışmaları aktif hale getirilmiştir. Sonraki süreçte Hacettepe, 
Gazi ve Cumhuriyet Üniversitelerinde bağımsız Türk Halk Bilimi bölümleri 
kurulmuş ve eğitim-öğretimin yanı sıra yerel, ulusal ve uluslararası projeler ve 
etkinlikler düzenlenmeye başlanmış ve yayımlanan eser sayısı çeşitlilik kazan-
mıştır. Bu çalışmada yeni dönem eğitim ve kültür politikalarında halk bilimi 
öğretiminin ve uygulanmalarının üniversitelerdeki yansımaları ele alınacaktır. 
Üniversite merkezli folklor çalışmalarının kültür aktarımındaki rolünün önemi 
ve gerekliliği vurgulanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Folklor, halk bilimi, kültür, üniversiteler, araştırmalar 
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Har-Nâme’ye Hikmet Gözüyle Bakmak 

Doç. Dr. Turgut KOÇOĞLU 

 Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

kocogluturgut@gmail.com 

“Hikmet” kelimesinin “yargıda bulunmak” manasındaki “hükm” masda-
rından isim olduğu, ayrıca “engellemek, alıkoymak, gemlemek, sağlam olmak” 
anlamlarına gelen ihkâm masdarıyla da anlam ilişkisi olduğu klâsik lugatlarda 
zikredilmektedir. Bu kelimenin özellikle Kur’an-ı Kerîm’de 20 defa zikredilme-
sinden dolayı birçok müfessir, “hikmet”in ihtiva ettiği manaları yorumlamıştır. 
Lügat anlamında da hareketle hikmet kelimesinin 1. Allah’ın, eşyâyı bilmesi ve 
onu sağlam, kususrsuz bir biçimde yaratması; 2. İnsanın, eşyâya Allah’ın vaz’ 
ettiği hükmü bilmesi, idrâk etmesi; güzel ve isabetli işler yapması anlamlarında 
müfessirler birleşmişlerdir. Hikmetin, insana bakan ikinci anlamında araç olarak 
bazı müfessirler Hazreti Muhammed’i ve aklı vesile olarak düşünmüşlerdir.  

Bazı şu’arâ tezkirelerinin verdikleri bilgilerden de hareketle, Şeyhî’nin 
“Har-nâme”sini, araştırmacılar, Türk edebiyatının en önemli hiciv ve mizah 
mesnevîleri içerisinde değerlendirmişlerdir. Oysa Har-nâme’nin 50. beytinden 
itibaren bir temâşâ ve tefekkür ameliyesinin başladığı ve bu minvalde görülen 
hâl ve ahvâlin sorgulanarak bunun hakikatinin araştırıldığı dikkat çekmektedir. 
Bu tebliğde Har-nâme’nin, hikmet ilmi dairesinde değerlendirilebilecek beyitle-
ri ele alınarak, Har-nâme’ye hiciv ve mizah dışında farklı bir pencereden bakıl-
maya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Har-nâme, hikmet, mesnevî, Şeyhî 
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Harputlu Mahmûd Bahreddîn Efendi ve Eserleri 

Dr. Kamil Ali GIYNAŞ 

Ahi Evran Üniversitesi 

Harputlu Mahmûd Bahreddîn Efendi 19. yüzyılda yaşamış, Halvetîliğin 
Şa’bâniyye koluna mensup bir şairdir. Hayatı hakkında eserlerinden elde edilen 
bilgilerden başka mâlumât bulunmamaktadır. Bahreddîn Efendi’nin tespit edilebi-
len iki eseri vardır. Bunlar Dîvân’ı ve tasavvuf üzerine kaleme aldığı Bahrü’l-
hakâyık ve Mir’âtü’l-megâib isimli eseridir. Bildiride Mahmûd Bahreddîn Efen-
di’nin hayatı ele alınacak, eserleri ayrıntılı biçimde tanıtılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Halvetiyye, Şa’bâniyye, Harputlu Mahmûd Bah-
reddîn, Bahreddîn Dîvânı, Bahrü’l-hakâyık ve Mir’âtü’l-megâib 
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Coğrafya Eğitimi Arazi Çalışmalarında  
Mobil Teknolojilerin Kullanımı 

Doç. Dr. Hüseyin Kaya 

Süleyman Demirel Ü. Eğitim Fakültesi 

huseyinkaya@sdu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman H. Şahin 

Dumlupınar Ü. Eğitim Fakültesi 

suleymansahin@dpu.edu.tr 

Y.Lisans Öğr. Gurbet Uysal 

Süleyman Demirel Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

gurbetuysal@hotmail.com 

Coğrafya eğitiminde coğrafyanın doğal laboratuarı olan doğada yapılan 
arazi çalışmaları oldukça önemlidir. Arazi çalışmalarında yapılan müşahedeler-
de cep telefonları yardımcı destek unsurları olarak gittikçe yaygın ve popüler 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Her yere taşınabilir olmaları, hafif olmaları ve 
çok sayıda uygulamayı gerçekleştirebilecek kabiliyette olmaları onları sınıf dışı 
öğrenme etkinliklerini destekleyen ideal yardımcılar yapmıştır. Okullarda görev 
yapmakta olan coğrafya öğretmenleri de bu cihazları hem sınıf ve hem alan 
araştırmalarında öğretme sürecine dahil etmeleri, coğrafya öğretiminde hedefle-
re ulaşma adına önemlidir. Hayatımızın büyük bir kısmını meşgul etmeye baş-
layan teknolojik cihazların yoğun ve etkin bir şekilde kullanılmaları, öğrenim 
sürecini  ilgi çekici ve etkileşimli hale getirebilir ayrıca bir arazi çalışmalarında 
ilham verici ve öğretici bir öğrenme tecrübesine dönüştürebilir. Bu çalışma, 
coğrafya eğitimi arazi çalışmalarında mobil cihazların eğitim aracı olarak kulla-
nılmaya başlanması amacıyla coğrafya öğretmenlerinin mobil teknolojilerin 
kullanımı ile ilgili çeşitli hususları ortaya koyma amacını taşımaktadır.  Bu bağ-
lamda yapılan çeşitli örnekler dikkate alındığında mobil cihazlarda kullanılabi-
len teknolojiler, öğrencilerin eğitim gezilerindeki öğrenme yeteneklerini geliş-
tirmek amacıyla kullanılabileceğini göstermektedir.  
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Perceptions and Actual Behaviors on  
Self-Access Language Learning Center 

Okt. Akın GÜRBÜZ 

Yrd. Doç. Dr. Emrah CİNKARA 

Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

akingurbuz@gantep.edu.tr 

Bu çalışma Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık İngilizcesi okuyan 
öğrencilerin online destekleyici kaynak olarak Self-Access Center (SAC) siste-
mine karşı tutumlarını, kulanım sıklıkları ve karşılaştıkları güçleri tespit etmeye 
yöneliktir. Çalışmada elde edilecek verilerin öğrenci tutumlarını tespit edilme-
sine, alıştırmaların içeriğinin zenginleştirilmesine ve sistem yöneticilerine yol 
göstermesi öngörülmektedir. 
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Lise Öğrencilerinin “Meyvecilik” Kavramına Yönelik  
Algılarının Sürdürülebilir Çevre Açısından Analizi 

Doç. Dr. Hüseyin Kaya 

Süleyman Demirel Ü. Eğitim Fakültesi 

huseyinkaya@sdu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Nurettin Bilgen 

Pamukkale Üniv. Eğitim F. İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğt. 

Y.L. Öğr. Gurbet Uysal 

Süleyman Demirel Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

gurbetuysal@hotmail.com 

Bu araştırmanın konusu, Lise öğrencilerinin “meyvecilik” kavramını  sür-
dürülebilir çevre bağlamında nasıl algıladıklarını fenomenografik analiz yönte-
mi ile ortaya koymaktır. Çalışmaya, 2015-2016  öğretim yılında, Isparta İli şehir 
merkezinde yer alan 1 resmi (Anadolu İmam Hatip Lisesi) ve bir özel (TED 
Koleji)  kurum’da  öğrenim gören lise öğrencileri katılmıştır. Araştırmaya katı-
lan öğrenci sayısı; 85’i erkek (%60,3) ve 56’sı bayan (%39,7) olmak üzere top-
lam 141’dir. Araştırmaya katılan öğrencilerin  55’i (%39)’u 11. Sınıf, 86’sı 
(%61)’i ise 11. Sınıf öğrencileridir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak yarı 
yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde sıra-
sıyla, (1) kodlama ve tasnif etme, (2) öncü kategorilerin oluşturulması, (3) be-
timleme kategorilerinin oluşturulması ve (4) betimleme haritasının oluşturulma-
sı aşamaları uygulanmıştır.Yapılan fenomenografik analiz sonucunda meyveci-
lik kavramı ile ilgili 5 ayrı  kategori tespit edilmiştir.. Bu tanımlama kategorileri 
şunlardır: (1) Meyvecilik Isparta için çok önemlidir, (2)Meyvecilik ekonominin 
can damarıdır, (3) Meyvecilik Isparta’ya zarar vermektedir.(4) Meyvecilik sağ-
lıklı yaşam demektir. (5) Meyvecilik tarımsal bir faaliyettir. Isparta’da  önemli 
bir tarımsal faaliyet olan ve özellikle sürdürülebilir çevre açısından ele alınması 
gereken meyvecilik kavramı ile ilgili bu bulguların sonuçları tartışılarak değer-
lendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Eğitimi, Fenomenografi, Metafor, Yapılan-
dırmacı Öğrenme, Sürdürülebilir çevre 
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Yabancı Dil Öğretiminde Davranış Biçimleriyle  
Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki 

Doç. Dr. Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu 

Okt. Burcu Kazaz Akyürek 

Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

burcukazaz@gmail.com 

Öğrenenlerin akademik dil başarılarını artırmak için dil öğrenimini etkile-
yen faktörler üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Öğrenenlerin kişisel farklılıkla-
rı dil başarısını etkileyen faktörlerden biridir. Öğrenenlerin ihtiyaçları ve kişisel 
farklılıkları göz ardı edildiğinde, dil öğrenimi zorlaşabilir, bu yüzden kişisel 
farklılıkların önemli bir parçası olarak davranış biçimlerinin dil öğrenimi üze-
rindeki etkisine gereken önem verilmelidir. Ancak bu alanda davranış biçimle-
rinin dil başarısına etkisine yönelik araştırma bulunmamaktadır. Dolayısıyla,  
çalışmamız bu konuda ilk araştırmadır ve öğrenenlerin dil öğrenimlerindeki 
başarılarıyla davranış biçimleri arasındaki ilişkiye yönelik bulgular ışığında, 
çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Davranış biçimleri, güvenilir davranış, pasif davra-
nış, açık agresif davranış, gizli agresif davranış, akademik dil başarısı. 

 

 

 

 

  



5-7 Mayıs 2016 - Nizip 

 

  

129 

Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın Tarihi Romanları Üzerine 
Bir Değerlendirme 

Bilim Uzmanı Ali POLAT 

Milli Eğitim Bakanlığı 

yavuz_polat31@hotmail.com 

Türk ve İslam tarihi üzerine 12 tarihî roman yazan Ahmet Yılmaz Boyu-
nağa, Türk ve İslam coğrafyasında 8. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında cereyan eden 
olayları romanlarında işler. Boyunağa, Türklerin gerek kendi aralarında gerekse 
gayri Müslimlerle yaptıkları iç ve dış mücadeleleri tarihî kaynaklar ışığında 
incelenmeye çalışır. Romanlarında Türkleşmek ve İslamlaşmak fikri üzerinde 
durarak çeşitli tespitlerde bulunur. Türk ve İslam birliğini sağmayı amaçlayan 
Boyunağa, özellikle genç kitleye hitap ederek, onların tarih bilinci kazanmaları-
nı amaçlar. Tarih bilincine sahip olmayan bir toplumun tarih sahnesinden siline-
ceği, ana fikri üzerinde durur.  Yazarın, tarihî konuları baskın olarak gösterdiği 
eserlerinde izlek önceden belirlenerek telkin edilmeye çalışılır. Boyunağa’nın, 
eserlerinde açık ve kapalı tezin ağırlıklı olarak kullanıldığı örnekler, kurgu gü-
cünü ortaya çıkarır. Roman kahramanı önce din ve millet için, daha sonra ise 
aşkı için savaşır. Bu bildirimizde, Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın tarihî romanla-
rında konu, üslup, tiplerin tahlilleri, zaman, mekân ve bakış açısı gibi konular 
incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelime: Ahmet Yılmaz Boyunağa, tarihî roman, Türk ve İslam 
kültürü 
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının  
Okuma Motivasyonlarının İncelenmesi 

Arş. Gör. Burak DELİCAN 

Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi ABD 

burakdelican@gmail.com 

Bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmeni adaylarının okuma motivas-
yonlarını incelemektir. Yaşam boyu öğrenme becerileri açısından okuma, hayat 
boyu devam eden doğal bir süreçtir. Okuma ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ve 
okuyucu arasında etkili iletişime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultu-
sunda düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma süreci olarak ifade 
edilmektedir (Akyol, 2011).Okuma motivasyonu ise okuma etkinliğinin gerçek-
leştirilmesi sürecinde bireyin kararını belirleyen unsurlardan biridir. Bireyleri 
okumaya yönelten nedenler, bireylerin okuma amaçları, okuma eğilimleri ve 
okumaya ayırdıkları zaman okuma motivasyonuyla yakından ilgilidir. Guthrie 
ve Wigfield (2000) okuma motivasyonunu, okuma süreçlerini, sonuçlarını ve 
konularını etkileyen kişisel amaçlar, değerler ve inançlar olarak ifade etmektedir 
(Yıldız, 2010). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma motivasyonları ise kişisel ve 
mesleki gelişimleri ve özellikle okuma yazma öğretimi sürecindeki sorumluluk-
ları açısından önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle araştırma sürecinde 
öğretmen adaylarının okuma motivasyonlarını incelemek amacıyla Schutte ve 
Malouff (2007) tarafından geliştirilen ve Yıldız, Yıldırım, Ateş ve Çetinkaya 
(2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği’nin 
(YOMÖ) kullanılmasına karar verilmiştir. YOMÖ on sekiz yaş üzerindeki bi-
reylerin okuma motivasyonlarını değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. 
Benlik, Yeterlilik, Tanıma ve Diğer olmak üzere dört faktörlü bir yapıdan olu-
şan ölçek, toplam on dokuz madde içermektedir. Araştırma sürecinde Sınıf Eği-
timi lisans programına kayıtlı öğrenciler çalışma grubu olarak belirlenmiştir. 
Devam eden veri toplama süreci sonunda elde edilen bilgiler, araştırma grubun-
da yer alan öğrenciler bağlamında çeşitli değişkenler açısından tartışılacaktır. 
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Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Engelliler İçin  
Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Görüşlerinin  

Değerlendirilmesi 

Öğr. Gör. Fikret ALINCAK 

Yrd. Doç. Dr. Önder KARAKOÇ 

Öğr. Gör. Fırat AKCAN 

Gaziantep Üniversitesi Nizip MYO 

Bu çalışma, engellilerde beden eğitimi ve spor dersine ilişkin beden eğiti-
mi öğretmeni adaylarının görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araş-
tırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde, öğrencilerin görüş ve önerilerini 
belirlemek amacıyla hazırlanan, açık uçlu sorular kullanılmıştır. Bu sorular 
şunlardır;  ders ile ilgili genel olarak düşünceleriniz nelerdir, dersteki kazanım-
lar nelerdir, ders alan eğitiminize kakı sağlamakta mı, ders size göre nasıl uygu-
lanmalı, dersin işlenişine yönelik görüşleriniz nelerdir. Araştırmanın çalışma 
grubu Gaziantep Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 32 beden eğitimi öğ-
retmeni adayından oluşmuştur. Öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen 
verilere içerik analizi uygulanmıştır.  

Sonuç olarak, elde edilen verilerden hareketle, beden eğitimi öğretmeni 
adayları açısından engellilerde beden eğitimi ve spor dersinin etkili ve verimli 
bir ders olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının bu ders kapsamında engelli 
eğitiminde bilinçlendikleri, empati özelliklerinin geliştiği, alan eğitimi gelişimi-
ne katkı sağladığı ve öğretmenlik hayatlarına kakı sağlaması bakımından önemli 
bir ders olarak gördükleri tespit edilmiştir. Ayrıca engelli eğitimi veren kurum-
lara uygulamaya gidilmesi gerektiği, oyunların branşa yönelik olarak verilmesi 
gerektiği, dersin genel olarak uygulamalı bir biçimde verilmesi gerektiği yö-
nünde görüş belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Engelliler, öğretmen adayı, beden eğitimi 
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Veli Görüşlerinin Sosyal Bilgiler Dersi Açısından  
İncelenmesi (Nizip Örneği) 

Mehmet Mustafa KIZIK 

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen 

mehmetmustafa1991@hotmail.com 

Mustafa GÜRÜLTÜ 

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen 

unibjk27@hotmail.com 

Bu çalışma, ortaokul öğrenci velilerinin sosyal bilgiler dersi bağlamında 
okul, öğretmen, öğrenci ve öğretim faaliyetlerinin nasıl değerlendirdiklerini 
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu Gaziantep 
İli, Nizip İlçesi Gevence Ortaokulu öğrenci velileri oluşturmaktadır. 2015-2016 
eğitim öğretim yılı ikinci kanaat döneminde ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrenci 
velilerinden oluşan 80 katılımcının görüşüne başvurulmuştur. Araştırmanın 
amacını ortaya koymak için araştırmacılar tarafından geliştirilen açık-uçlu soru 
formu uygulanmıştır. Velilerin görüşleri içerik analizine tabi tutularak temalar 
belirlenmiş ve yüzdelik olarak ifade edilmiştir. Elde edilen sonuçlar yorumlana-
rak önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Veli, Hazır Bulunuşluk Düzeyi, Görüş 
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Türk Milli Eğitimi’ndeki “Türk Tarihi” Perspektifinin 
Zaman ve Mekan Bağlamında Değerlendirilmesi 

Ömür KIZIL 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Milli Eğitim Bakanlığı 

omurpasha@hotmail.com 

Türk tarihi konuları, geniş bir zaman ve mekanda ele alınmak durumunda-
dır. Türk tarihinin zamana ve mekana yayılmış bu yapısı, öğretiminde özel ted-
birler alınmasını gerektirmektedir.  

Türk tarihi, örgün eğitim içerisinde ilköğretimde “Sosyal Bilgiler” ve 
“Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” dersleri kapsamında ele 
alınmaktadır. Ortaöğretimde ise “Tarih” ve “Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi” 
dersleri içerisinde ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Türk milli eğitim 
sistemi içerisinde, zorunlu eğitim çağının sonuna kadar okutulan Türk tarihinin, 
ele alınış perspektifini zaman-mekan bağlamında belirlemektir. Bu amaçla 
2014-2015 eğitim-öğretim yılında kullanılan Sosyal Bilgiler 5, 6, 7 ve T.C. 
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8; Tarih 9, 10, 11 ve Çağdaş Türk ve Dünya 
Tarihi 12 ders kitaplarından doküman inceleme tekniği ile veri toplanmıştır. 
Toplanan veriler betimsel analize tabi tutularak, Türk tarihi konularının zaman-
mekan bağlamındaki dağılımı ortaya konulmuştur. 

Araştırma neticesinde Türk tarihi konularının Türkistan’dan başlatılarak, 
“Büyük Oğuz Göçü” ile İran/Azerbaycan üzerinden Anadolu’ya ve oradan da 
Avrupa’ya taşındığı görülmüştür. Türk tarihi konularının anlatımında Anadolu 
perspektifine göre değerlendirmeler yapıldığı ve yalnızca Anadolu Türklü-
ğü’nün Oğuz tarihine odaklanıldığı tespit edilmiştir. Türkistan ve Azerbaycan 
tarihinin 13. yüzyıl ile 20. yüzyıl aralığı, Ortadoğu ve Hindistan Türk tarihinin 
ise tamamı tarih anlatısının dışında tutulmuştur. Ulaşılan bu sonuçlar, Türk 
Konseyi ve Türk Akademisi’nin “Ortak Türk Tarihi” dersi projesine yönelik 
olarak değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Türk tarihi, Ortak tarih, Kültür birliği, Milli eğitim, 
Müfredat. 
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının  
Astronomi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları 

Araş. Gör. Münevver SUBAŞI 

Araş. Gör. Gülşen KOÇAK 

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 

Metafor Yunanca “Metapherein” ya da “Metafora” köklerinden türemiştir. 
“Meta”  değiştirmek, “pherein” ise taşımak, anlamındadır (Levine, 2005). Genellikle 
sosyal bilimler alanında yaygın bir kullanıma sahip olan metafor; Sosyoloji ve Felse-
fede analoji, Edebiyat ve Dilbilim alanında eğretileme, mecaz, ödünçleme, istiare, 
Eğitim bilim alanında ise daha çok benzetme anlamında kullanılmaktadır. (Zeren & 
Yapıcı, 2014, s.166). Lakoff ve Johnson’a (2005) göre metafor bir tür şeyi başka bir 
tür şeye göre anlama ve tecrübe emektir. Başka bir deyişle metafor, soyut ve idrak 
edilmesi güç olan kavramları, daha somut ve aşikar kavramlar yoluyla anlatarak söz 
konusu soyut kavramların daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır (Boroditsky, 
2000). Metaforları oluşturma sürecinde bireyler, kavram ve deneyimleri arasında 
örüntü kurarak farkında olarak veya olmayarak kendi doğrularını ve gerçeklerini 
ifade etmeye eğilim gösterirler (Şahin, İpek ve Ayas, 2008). Bu çalışmada Fen Bilgi-
si 4. sınıf öğrencilerinin “Astronomi”  kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar 
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 akademik yılı 
bahar döneminde bir üniversitede öğrenim gören Fen Bilgisi öğretmenliği bölümü 
son sınıfta okuyan 63  öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 
Astronomi…. gibidir, çünkü …. / Astronomi ….‘ya benzer, çünkü ….‘ metafor 
kalıplarını içeren bir form kullanılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 
olgubilim (fenomenoloji) araştırma deseni kullanılmış ve öğrenciler elverişli örnek-
leme yoluyla seçilmiştir. Elverişli örnekleme araştırmacının hedef evrenden örnek-
lemini oluşturmak için ulaşabileceği en kolay öğelere yönelmesi yöntemidir (Güler, 
Halıcıoğlu & Taşğın, 2013). Çalışma grubundaki öğretmen adaylarının kimliklerini 
gizli tutmak amacıyla, öğretmen adaylarının ürettikleri metaforların baş harflerine 
göre alfabetik sıralama yapılmış, ÖA1, ÖA2, ÖA3…., ÖA62, ÖA63 şeklinde kodlar 
verilmiştir. Veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş, araştırmanın güvenirliği 
Miles & Huberman’ın (1994) Güvenirlik=görüş birliği/(görüş birliği+görüş ayrılığı) 
formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışmada % 86 görüş birliği sağlanmıştır. 
Nitel çalışmalarda görüş birliğinin % 70 olması çalışmanın güvenirliği açısından 
yeterli görülmektedir. Toplanan verilerin analizi sonucunda çalışmaya katılan öğ-
retmen adayları, astronomi kavramına ilişkin 49 farklı metafor geliştirmişlerdir. Ge-
liştirilen metaforlar 5 kategori altında toplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Metafor, Astronomi, Fen ve Teknoloji, Algı. 
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Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin 
Eleştirel Pedagoji ile İlgili Görüşleri ve  

Demokratik Eğilimlerinin Karşılaştırılması 

Araş. Gör. Ramazan Karatepe 

Prof. Dr. Tuğba Yelken 

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

20 yy. başlarında Almanya’da Frankfurt Okulu’nun kurulması modern top-
lumlara yönelik var olan eleştirilerin sistematik bir hal almasına ve kurumsal-
laşmasına öncülük etmiştir. Pozitivist paradigma eleştirisine dayanan Frankfurt 
Okulu teorisyenlerinin içinde bulundukları genel düşünce akımı Eleştirel Teori 
adıyla anılmaktadır. Eleştirmenler genellikle insanın nesneleştirilmesini, kitle-
leştirilmesini ve bireysel düşüncenin yok edilmesini eleştirirken, toplumda insa-
nın ve aklın özgürleşmesini, özgür seçimin, bireyin ön plana alınmasını öne 
sürmektedirler. Eleştirel Teori’den etkilenen eğitimciler ise 1970’li yıllardan 
itibaren Eleştirel Pedagoji akımının doğmasını sağlamışlardır. Eleştirel pedago-
ji, okullara hem makro boyuta hem de mikro boyutta yaklaşmaktadır. Okullara 
getirilen en büyük eleştiri, okulların var olan eşitsiz ve adaletsiz yapının yeniden 
üretilerek meşrulaştırıldığı yerler olduğudur. Okullar yoluyla insanlar eşitsizlik-
leri, adaletsizlikleri öğrenirler ve kanıksarlar. Yani öğrenciler toplumdaki güç 
ilişkilerini sorgulamazlar, bunun yerine varlıklarını aynen kabul eder ve benim-
serler.  

Okullara yönelik mikro bakışta ise Eleştirel pedagoji öğrencilerin özgür 
düşünceden uzak yetiştiğini, eleştirel bilince ve sorgulama yetisine sahip olma-
dıklarını ve sınıf içi pratiklerin bu durumu körüklediğini ileri sürmektedir. Buna 
karşılık olarak özgür bir toplumun yaratılmasının yolunun özgür bireyler yetiş-
tirmekten geçtiğini, insan aklını özgürleştirebildiğimiz ölçüde sağlıklı ve başarı-
lı bir toplum yapısından söz edilebileceğini öne sürer. Bunun yolu da demokra-
tik bir eğitim ortamı yaratmaktır. 

Demokratik Öğretmen: 

Günümüzde başarılı bir ülke olmanın yolu nitelikli insan yetiştirmekten 
geçmektedir. Nitelikli insan yetiştirebilmenin yolu da nitelikli öğretmen yetiş-
tirmekten geçmektedir. Dolayısıyla iyi yetiştirilmiş öğretmenlerle demokratik 
bir ortam yaratılabilir. Demokratik ortamlarda birey, potansiyelini geliştirip 
kendini daha iyi tanıma imkânı bulabilir. Demokrasilerde hak, adalet, sorumlu-
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luk, bireysel bağımsızlık, eşitlik, açık görüşlülük, dürüstlük, hoşgörü, iş birliği, 
takdir gibi ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkelerin, insan haklarının kullanılmasında 
taşıdıkları önem nedeniyle bir tutum olarak, ilköğretim çağından itibaren birey-
lere kazandırılması gerekmektedir. Demokratik eğitimin amacı, bireyin içinde 
bulunduğu durumu sorgulayan, sorunlara çözüm üreten, demokrasinin kuralları 
ile uygulamalarını derinlemesine bilen yurttaşların yetiştirilmesini sağlamaktır. 
Pike (2008) göre, demokratik toplumun önemli bileşenlerinden biri vatandaşla-
rın demokratik tutum ve davranışlara sahip olacak nitelikte yetiştirilmesidir. Söz 
konusu nitelikte yurttaş yetiştirilmesinde belirleyici olan demokratik eğitimin 
temel şartlarından biri ise, demokrasi kültürünü benimsemiş öğretmenlerin ye-
tiştirilmesidir.  

Amaç: 

Eleştirel pedagojinin en önemli vurgularından birisi olan demokratik bir top-
lum yaratmanın yolu demokratik öğretmenler yetiştirmekten geçmektedir. Bu 
çalışma ile öğretmen adaylarının eleştirel pedagojinin ilkelerini ne derecede be-
nimsedikleri ve ne derecede demokratik tutum gösterdiklerinin ortaya konulması 
hedeflenmiştir. Ayrıca eğitim fakültesi öğrencileri ile başka fakülte öğrencisi olup 
Pedagojik Formasyon eğitimi alan öğrencilerin sonuçlarının karşılaştırılıp  

Veri Toplama Aracı:  

Araştırmada öğrencilerin eleştirel pedagoji ile ilgili görüşlerinin belirlen-
mesi için Yılmaz (2009) tarafından geliştirilen “Eleştirel Pedagoji İlkeleri Ölçe-
ği” kullanılacaktır. Ölçek 31 maddeden oluşmaktadır toplamda 3 boyutu ölç-
mektedir. Boyutlar; eğitim sistemi, okulun işlevleri ve özgürleşmedir. Öğret-
menlerin demokratik eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla ise Akbaşlı, Yanpar-
Yelken ve Sünbül’ün (2010) geliştirmiş olduğu Öğretmen Adayı Demokratik 
Eğilim Ölçeği kullanılacaktır. Bu ölçek 18 madde ve 4 boyuttan oluşmaktadır. 
Boyutlar; öğretmenin demokratikliği, öğrenciye dönük demokratiklik, sınıf 
yönetimi ve ifade özgürlüğüdür.  

Çalışma Grubu: 

Çalışma grubunu Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 
öğretmen adayları ile Pedagojik Formasyon eğitim alan öğretmen adayları oluş-
turmaktadır. Çalışmanın verileri 2015-2016 Bahar döneminde toplanmıştır. 

Bulgular: 

Çalışmanın sonucuna ilişkin bulgular ve sonuç veriler analiz edildikten 
sonra sempozyumda sunulacaktır. 
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Biyoloji Temelli Mesleklerin Seçiminde  
Biyolojiyi Sevmenin Etkisi 

Doç. Dr. Esra ÖZAY KÖSE 

Atatürk Üniversitesi, K.K.Eğitim Fakültesi 

esraozay@atauni.edu.tr 

Yrd. Doç.Dr. Şeyda GÜL 

Atatürk Üniversitesi, K.K.Eğitim Fakültesi 

seydagul@atauni.edu.tr 

Meslek seçimi, insanın hayatında yaptığı seçimler arasında belki de en 
önemlisidir. Çünkü insan mesleğini seçerken bir bakıma gelecekteki yaşamını 
da belirlemektedir.    Sağlıklı bir meslek seçimi ancak bireyin kendi ilgi, yete-
nek ve ihtiyaçlarını, aynı zamanda seçeneklerini iyi tanımasıyla mümkün ol-
maktadır. Bu çalışmanın amacı biyoloji temelli mesleklerin seçiminde biyolojiyi 
sevmenin etkisinin araştırılmasıdır. Ayrıca biyoloji temelli mesleklerin seçimi 
ile cinsiyet ve meslek açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Bu amaçla doktor, 
hemşire, biyolog, eczacı, gıda mühendisi, veteriner ve ziraat mühendisleri gibi 
biyoloji temelli mesleklerde çalışmakta olan 72 kişiye 11 madde içeren 5’li 
Likert tipi yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmıştır.  Elde edilen veriler 
incelendiğinde, katılımcıların biyoloji temelli meslekleri seçmelerinde biyoloji-
yi sevmenin etkisinin olduğu gözlenmiştir. Ayrıca biyoloji temelli mesleklerin 
seçimi ile meslek açısından karşılaştırma yapıldığında anlamlı bir fark bulun-
muş ancak cinsiyetle arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Meslek seçimi, Biyoloji, Cinsiyet 
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Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Hayat 
Çapında Öğrenme Alışkanlıklarının İncelenmesi 

Burak AYÇİÇEK 

Prof.Dr. Tuğba YANPAR YELKEN 

Mersin Üniversitesi 

aycicekburak@gmail.com 

Bilgide meydana gelen hızlı değişimler ve buna bağlı olarak yaşanan top-
lumsal gelişmeler, bireylerin bilgiye ulaşmalarında ve yeni öğrenmelere duyulan 
gereksinmelerinde yenilikleri de beraberinde getirmektedir. Bu süreç ile zamana 
ve fiziksel ortamlara sığdırılamayan sınırsız bir öğrenme anlayışını ifade eden 
hayat çapında öğrenme kavramı önem kazanmıştır. Günümüzde eğitimin belli yaş 
ve dönemlerde alınması gereken bir hizmet olduğu anlayışı yerini geleneksel 
öğrenme türlerine farklı bir boyutta yaklaşan hayat çapında öğrenme anlayışına 
bırakmaktadır. Jackson’a (2011) göre çoğu insan yaşları ya da bulundukları du-
rum ne olursa olsun iş veya eğitim, ev yönetimi, aile üyesi olma, bir kulüp ya da 
toplulukta olma, tatile gitme, zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak kendilerine zaman 
ayırma gibi eş zamanlı olarak birçok farklı yerde bulunabilirler. 

Bu çalışmanın, bilgi toplumunun ve küreselleşmenin gerekli kıldığı nitelik-
li bireylerden oluşacak bir toplum yaratma, hayat çapında öğrenme kavramı 
hakkında öğretim elemanlarının bilinç düzeylerini araştırma ve bu kavramların 
ilkelerini tanıtma açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışma, var olan durumu saptamak amacıyla tarama (survey) modeli 
kullanılarak yapılan betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 
2015-2016 akademik yılı güz döneminde her bölgeyi temsil edecek şekilde seçi-
len üniversitelerin eğitim fakültelerindeki 276 öğretim elemanı oluşturmaktadır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak ’Hayat Çapında Öğrenme Alışkan-
lıkları Ölçeği’ kullanılmıştır. Daha sonra ölçek ve alt boyutlardan toplam puan-
lar alınmıştır. Araştırmanın alt soruları gereği çeşitli değişkenler (cinsiyet, üni-
versite, medeni durum, ünvan, bölüm) açısından ölçek puanlarında farklılaşma 
olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, eğitim fakültelerindeki 
öğretim elemanlarının hayat çapında öğrenme alışkanlıkları yüksek düzeydedir. 
Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının hayat çapında öğrenme alışkan-
lıkları bölümleri dışında, cinsiyetlerine, üniversitelerine, medeni durumlarına ve 
ünvanlarına göre farklılık göstermemektedir. 
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Araştırmada, öğretim elemanlarının problem çözme, mesleki gelişim, kül-
türel etkileşim, liderlik, bakım temelli ve boş zaman alışkanlıklarına yönelik 
olumlu bir tutum sergiledikleri söylenebilir. Özellikle mesleki gelişim alt boyu-
tu madde puanlarının yüksek olması öğretim elemanlarının alanlarındaki yeni-
likleri takip ettikleri ve kendilerini sürekli geliştirmeye çalıştıkları şeklinde yo-
rumlanırken; bakım temelli alışkanlıklar alt boyutu madde puanlarının yüksek 
olması öğretim elemanlarının sadece mesleki olarak değil kişisel olarak da geli-
şimlerini sürdüklerini göstermektedir. 

Anahtar kelime: Hayat çapında öğrenme. 
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Öğretmenlik Uygulamasının Öğrencilerin  
Endişelerine Olan Etkisi: İngilizce Öğretmenliği  

Öğrencileriyle Bir Çalışma 

Yrd. Doç. Dr. Fadime YALÇIN ARSLAN 

Gaziantep Üniversitesi 

fyalcin80@gmail.com 

Bu çalışma, öğretmenlik uygulamasının, staj dönemi boyunca öğretmen 
adaylarının endişelerinde değişikliğe yol açıp açmadığını ve varsa bunların ne-
ler olduğunu tanımlamayı hedeflemektedir. Bunun için, araştırmacı tarafından 
hazırlanan bir ölçek, son sınıf öğrencilerine öğretmenlik uygulaması öncesi ve 
sonrasında verildi. Repeated Measures Anova uygulanarak, son sınıfların endi-
şelerinde herhangi bir değişikliğin olup olmadığı bulunmaya çalışıldı. Sonuçlar, 
öğretmenlik uygulaması öncesi ve sonrasında öğrencilerin mevcut endişeleri 
arasında anlamlı fark bulundu. Staj döneminden sonra öğrencilerin deneyimle-
rin yansıtmaları için, bir röportaj yapıldı. Bulgular, öğretmenlik uygulamasının, 
öğretmen adaylarının, gerçek ortamda öğretmeyle ilgili olarak farkındalık geliş-
tirdiklerine katkıda bulunduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca öğretmen adaylarının 
bilgi temellerinin endişelerindeki değişim üzerinde etkili bir role sahip olduğu 
ortaya çıkarıldı. 
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Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma Becerisinin Gelişti-
rilmesinde Tartışma Tekniklerinin Kullanımı 

Doç. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA 

Okt. Kerim Ünal 

Mersin Üniversitesi 

kerimunal73@gmail.com 

Yöntem, bir hedefe ulaşmak için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Öğ-
retimde yöntem ise öğretim sürecinde kazandırılacak becerilerin nasıl öğretile-
ceğine yönelik etkinliklerdir. Öğretmenlerin yöntem seçimine dikkat etmesi ve 
en yararlı yöntemi seçmesi gerekmektedir. Öğretim yöntemleri genel ve özel 
öğretim yöntemleri olarak iki gruba ayrılmaktadır. Genel öğretim yöntemleri 
bütün derslerde kullanılabilecek türdeki yöntemleri ifade ederken özel öğretim 
yöntemleri bir derse özel olarak seçilecek yöntemleri ifade etmektedir. Her der-
sin kendine özel yöntemleri vardır. Yabancı dil öğretiminde de kullanılan çok 
çeşitli öğretim yöntemleri bulunmaktadır. Yabancı dil öğretiminde Türkiye’de 
büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan biri de 
öğretmenlerin öğretim yöntemleri konusunda yeterli olmamalarıdır. Bu nedenle 
öğretmenlere gerek hizmet içinde gerekse hizmet öncesinde yeterli eğitim ve-
rilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada yabancı öğretiminde öğretmenlerin kulla-
nabilecekleri öğretim yöntem ve tekniklerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Bu 
çalışmada şu öğretim yöntem ve tekniklere yer verilmiştir: “Konferans, Kol-
legyum, Vızıltı, Çember, Top taşıma, Brifing, Küçük grup tartışması, Büyük 
Grup tartışması, Sempozyum, Panel, Zıt panel, Seminer, Forum, Uzman (fokus) 
rup tartışması, Delfi tekniği, Açık Oturum, Münazara, Çalıştay, Akvaryum, Buz 
kıran (Buzzy), Yuvarlak Masa Tartışması, Dedikodu,  Kartopu”  

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Öğretimi, Konuşma Becerisi, Öğretim 
Yöntemleri, Tartışma Teknikleri. 
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Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı  
Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Aidiyet  

Duygularının Gelişmesinde Öğretmenlik Uygulaması 
Dersinin Etkisi 

Yrd. Doç. Dr. Sevda ÇETİNKAYA 

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

scetinkaya@mku.edu.tr  

Öğrt. Filiz HATAY 

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

 hatayfiliz@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğ-
rencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik aidiyet duygularının gelişmesinde 
öğretmenlik uygulaması dersinin yaş, cinsiyet,  mezun olunan fakülte ve bölüm, 
staj yapılan okula göre etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Araştırma 
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2015-2016 Eğitim Öğretim 
yılı Bahar döneminde öğretmenlik uygulaması dersi alan pedagojik formasyon 
eğitimi sertifika programı öğrencileri ile yapılmıştır. Genel tarama modelinde 
tasarlanan çalışmanın verileri Üstüner (2006) tarafından geliştirilen ‘Öğretmen-
lik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği’ ve araştırmacılar tarafından geliştirilen 
‘Öğretmen Adayı Görüş Formu’ ile toplanmıştır. Tutum ölçeğinden elde edilen 
nicel verilerin analizinde ikili karşılaştırmalarda t-testi, ikiden fazla karşılaştır-
malarda ANOVA yordamalı istatistikleri kullanılmıştır, açık uçlu görüşme for-
mundan elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi gerçekleş-
tirilmiştir. Sunumumuzda elde edilen analiz sonuçları ve uygulamaya yönelik 
olası etkileri tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik uygulaması dersi, Mesleki aidiyet duy-
gusu, Pedagojik formasyon eğitimi, Öğretmenlik mesleği 
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Atatürk ve Modern Eğitim 

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ 

Levent YIKICI 

Gaziantep Üniversitesi  

leventyikici@yahoo.com 

Liderlerin toplumları tarafından kabul görmelerinin nedeni başarılarıdır. 
Ancak bu liderlerin bazıları başarıları ile birlikte ilerleyen dönemlerde tarihin 
akışı içersinde kaybolurlar. Bunun sebebi eserlerinin köklü ve kalıcı olmayışı-
dır. Bazı liderler ise ortaya koydukları eserlerin kalıcılığı sayesinde hem kendi 
toplumları hem başka toplumlar tarafından saygı görmeye devam ederler. Bu 
eserler ise toplumun dönüştürülmesi ile ortaya çıkan eserlerdir.  

Genellikle siyasi ve askeri alanlardaki başarıları ile öne çıkarılan Ulu Ön-
der Atatürk “deha” olarak anılmasına sebep olan ve uluslararası zeminde de 
tarihe geçmesini sağlayan asıl başarılarını sosyal politikalarında göstermiştir. 
Toplumu çok hızlı bir şekilde devinim sürecine sokmuş ve dönüştürmüştür. Bu 
süreçte en fazla toplumun eğitilmesi üzerine çaba sarf etmiş ve sonuçlarını ken-
di sağlığında da almıştır. İlkel şartlarda ve düzeltilemez konumda bulunan eği-
tim standardını kökünden değiştirme yolunu seçmiş ve modern bir eğitim ile 
Türk Milleti’ni eğitmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Politika, Dönüşüm, Atatürk, Eğitim 
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Tanrı dağları’ndan St. Petersburg’a Tarihi Yolculuk 

Doç. Dr. Gülnisa AYNAKUL 

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

gaynakulova@gmail.com 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Kırgızlar doğuda Kaşgar, batıda Fergana 
vadisi, Hocent; Kuzeyde Talas, Çu, İli’ye kadar uzanan geniş coğrafyada hakimi-
yet sürmekteydiler. Fakat Kırgız boyları henüz tek devlet çatısı altında birleşme-
miş, siyasi olarak parçalanmış durumdaydı.  Siyasi bütünlüğü olmayan Kırgız 
yurdu ezeli düşmanları her zaman için bir hedef olmuştur. Bunların başında 1758 
yılında Kalmuk Hanlığı'nı tamamıyla ortadan kaldırmış olan Çin İmparatorluğu 
gelmekteydi. Bu soykırımda Çinliler tarihte nadir rastlanan gaddarlığın örneğini 
sergileyerek kadın, çocuk, yaşlı demeden 1 milyon Kalmuk'u kılıçtan geçirmişle-
dir. Çinliler tarafından soykırıma maruz kalan Kalmuklar'dan çok az kısmı Orta 
Asya'nın çeşitli bölgelerine, Rusya'ya kaçarak hayatta kalmışlardır. Çin ordusu 
Kalmuk Hanlığını yok ettikten sonra Doğu Türkistan ve Orta Asya Türklerini tabi 
duruma getirmek üzere harekete geçmiş ve Kırgız Kazak ve Özbekler için doğru-
dan tehdit oluşturmaya başlamıştır. XVII-XVIII. yüzyıllarda Kalmuk istilasına 
karşı ortak mücadele eden Kırgız Kazak ve Özbek büyükleri Kalmuk tehdidi 
ortadan kalkınca bu sefer eski müttefiklerinin aleyhine topraklarını genişletmeye 
başlamışlardır. Hem Çin İmparatorluğu hem Kazak ve Özbek Hanlıkları Kırgızis-
tan'da hakimiyetlerini tesis etmek için adeta yarışa girmiş durumdaydı. Zor du-
rumda kalan Kırgız halkı dış tehlikeye karşı topraklarını tekbaşına koruyamaya-
caklarını anlayarak, zamanın güçlü devleti Rusya ile siyasi ilişkiler tesis etmek 
yoluyla onun desteğini elde etmek istemişler ve Rusya'ya ilk elçilerini göndermiş-
lerdir. Fakat iki devlet arasındaki siyasi gelişmeler Kırgız büyüklerinin bekledik-
leri gibi olmamıştır. Kırgızların uzak komşusuna olan ümit ve güveni tamamıyla 
hayal kırıklığıyla sonuçlanarak XIX. yüzyılın ikinci yarısında bütün Türkistan'ın 
Rusya'ya ilhakıyla tamamlanmıştır. Kırgız önderlerinin vaktiyle verdikleri bu 
tarihi karar siyasi hata mıydı, yoksa bir mecburiyet miydi? 

Makalede XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Tanrı Dağlı Kırgızların içinde 
bulundukları siyasi-ekonomik durum ele alınarak bugünkü Kırgızistan'ın siyasi-
ekonomik durumu ile karşılaştırılmaktadır. Yine aynı siyasi durum; bir tarafta 
Uzak Doğu'nun devi Çin; diğer tarafta tekrar güç kazanan Rusya; hemen gü-
neyde gözlerini Kırgız sınırlarına çevirmiş olan Özbekistan ve Tacikistan. Kır-
gız idarecilerini çok ihtiyatlı, bazen ürkek dış politikayı tercih etmeye mecbur 
bırakan bu siyasi durum sebebiyle, Kırgız halkı tekrar bir tarihi karar almak 
durumundadır. 
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Resmi Anaokullarında Görev Yapan Öğretmenlerin  
Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Yaptıkları Uyarlamalar 

ve Uyarlamada Karşılaştıkları Sorunların Öğretmen  
Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi 

Mehmet KUMRU 

Sakarya Üniversitesi 

kumru@sakarya.edu.tr 

Dünyada pek çok ülkede kabul edilen bizim de ülke olarak kabul ettiğimiz 
Çocuk Hakları Sözleşmesine göre tüm çocukların normal ya da özel gereksi-
nimli ayırt edilmeksizin eğitim almaya hakkı olduğundan yola çıkarak özel ge-
reksinimli çocukların da diğer çocuklarla aynı haklara sahip olduğunu görme-
miz son derece önemlidir. Bu bağlamda özel gereksinimli çocukların daha ço-
cukluk dönemlerinden başlayarak normal gelişim gösteren çocuklarla bir arada 
eğitim öğretim ve her türlü sosyal ortamda yer almaya başlaması onların yüksek 
yararının gözetilmesi açısından da dikkat çekicidir (Metin, N., 2014). Özel ge-
reksinimli bireyler bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal özellikleri yönünden 
akranlarından farklı gereksinimleri olan bireylerdir. 

Bu araştırmada, okulöncesi eğitimde özel gereksinime ihtiyacı olan birey-
lerin tespit edilmesi, çocukların eğitimleri için uygulanan yöntemler ve bu sü-
reçte karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu çalışma Sakarya ili merkez ve ilçe resmi anaokullarında 
görev yapmakta olan 20 okul öncesi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma-
da veri toplama aracı olarak nitel araştırma metotları içerisindeki yarı yapılandı-
rılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler 
nitel araştırma yaklaşımında kullanılan, yarı yapılandırılmış gözlem formu ara-
cılığıyla analiz edilmiştir. Bu metodun gereği elde edilen verilerdeki benzerlik-
ler ve farklılıklar belirlenerek, kategoriler oluşturulmuş ve gruplandırmalar ya-
pılmıştır. Bu araştırmanın bulgularına dayalı olarak, öğretmenlerin birçoğunun 
özel eğitimle ve özel gereksinimli çocuklara yapılan uyarlamalarla ilgili çok az 
bilgi sahibi olduklarını, bu bilgilerin onlar için yetersiz olduğunu ve özel gerek-
sinimli çocukların eğitimini destekleme konusunda yetersiz kalmalarına ve so-
runlar yaşamalarına neden olduğunu belirtmişlerdir. Elde edilen verilere göre 
okul öncesinde özel gereksinimi olan çocuklara daha etkili eğitim verilebilmesi 
konusunda okul öncesi eğitimcilerine önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi eğitim, özel gereksinimli çocuklar, uyar-
lamalar, karşılaşılan sorunlar, nitel araştırma. 
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Ortaöğretim Öğrencilerinin Algılarına Göre  
Öğretmenlerin Farklılıklara Yaklaşımı 

İsmet KAYA 

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 

ismetkaya0571@hotmail.com 

Hüseyin KARABIYIK  

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

hsynkrbyk@gmail.com 

Farklılıklarımız, dünyaya geldiğimiz andan itibaren hayatımızı kuşatan ve 
hayat boyu sınırlarımızı çizen etkenler olmaktadırlar. Söz konusu etkenler, sa-
dece bireysel hayatımızda değil, sosyal hayatımızda da etkinliklerini devam 
ettirirler. Farklılıklarımızın keşfi ile birlikte hem kendimizi hem de etrafımızı 
anlamlandırmamız da değişmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre farklılık 
kavramı; “farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Farklılığı sadece fiziksel görüntü, yaş, cinsiyet ya da ırk gibi unsurlarla tanım-
lamak yanlıştır. Çünkü farklılığın somut anlamı dışında soyut anlamları da var-
dır. Ely ve Thomas, farklılığı ırk, etnik köken, cinsiyet, sosyal sınıf, din, milli-
yet veya gruplar arası tarih temelli önyargı, ayrımcılık ya da baskı ile şekillenen 
diğer sosyal kimlik boyutları gibi nitelikler bakımından grup üyeleri arasındaki 
demografik farklılıkları işaret eden bir grup özelliği olarak tanımlarlar. İnsanla-
rın farklı kişiliklere sahip olması, her bireyin kendi özel kültür çevresiyle iç içe 
oluşunun bir sonucudur. Bu nedenle, farklılık kavramı genelde insanların çekin-
dikleri bir kelimedir. Hem sosyal hayatta hem de çalışma hayatında çokça kul-
lanılan ‘biz’ ve ‘öteki’ kelimeleri farklılığı tam anlamıyla tanımlar. Çünkü in-
sanlar çoğu zaman kendi toplum çevrelerinde bile insanların farklılıklarını anla-
yıp, hoşgörü ile yaklaşmakta tam manasıyla başarıya ulaşamazken, farklı kültür-
lerden olan insanlarla bir arada yaşamaya ve çalışmaya uyum sağlamada zor-
lanmaktadırlar. Toy, çeşitliliklerle birlikte hareket etmenin önemli bir unsur 
olduğuna, her etnik yapıyı olduğu gibi kabul etmek ve onları ayrım yapmaksızın 
kendi kimlikleriyle aynı ufka ve ortak geleceğe yönlendirmenin önemli olduğu-
na dikkat çekmiştir. Bu anlamda toplumu aydınlatma ve ortak bir geleceğe yön-
lendirmede öğretmenlere ciddi görevler düşmektedir. Öğretmenlerin farklılıkla-
ra ilişkin algıları önemli görülmektedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmanın 
amacı ortaöğretim öğrencilerinin algılarına göre öğretmenlerin farklılıklara 
yaklaşımın ortaya konmasıdır.  
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Yöntem 

Bu araştırma betimsel bir durum saptaması niteliğinde olup, nitel araştırma 
yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılacaktır. Görüşme türü olarak ise yarı 
yapılandırılmış görüşme türüyle veriler toplanacaktır. Yarı yapılandırılmış gö-
rüşme tekniğinde görüşmenin önceden hazırlanmış görüşme protokolüne bağlı 
olarak sürdürülür (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

Sonuç 

Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin 
yorumlar sempozyumda sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Farklılık, Ortaöğretim Öğrencisi, Öğretmen Yakla-
şımı 
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Öğretmen Nitelikleri:  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözünden 

Doç. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA 

Doç. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR 

Okt. Kerim ÜNAL 

Mersin Üniversitesi 

kerimunal73@gmail.com 

Öğretmenlerde bulunması gereken nitelikler son yıllarda üzerinde sık sık 
durulan konulardan biri olmuştur. Nitelikli öğretmenin taşıdığı, taşıması gere-
ken özelliklerin neler olduğu sorusuna verilecek çeşitli cevaplar vardır. Öğret-
men nitelikleri ile ilgili çalışmalar incelendiğinde çok sayıda ölçütün olduğu 
görülmektedir. Öğretmen yeterlikleri ile ilgili ölçütlerin belirlenmesinde genel 
anlamda öğretmenlerin rol ve beklentileri, yaşanılan toplum ve eğitimin felsefî 
temelleri belirleyici olmaktadır. Öğretmenin niteliği ne tür okul sistemi içerisin-
de çalıştığına da bağlı olacaktır. Öğrenme ve öğretme sürecinde de, öğretmen 
nitelikleri incelendiğinde ise daha özel yeterliklerin belirlenmesine ihtiyaç du-
yulacaktır. Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine dayalı olarak 
öğretmen niteliklerinin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araş-
tırma, 2014-2015 öğretim yılında bir devlet üniversitesinde sınıf öğretmenliği 
anabilim dalında 2. sınıfta öğrenim görmekte olan 26 öğrenci ile yürütülmüştür. 
Verileri toplamak için öğretmen adaylarına “Öğretmen Olmak” konulu bir 
kompozisyon yazdırılmıştır. Kompozisyon için öğretmen adaylarına 30 dakika 
süre verilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi üç 
araştırmacı tarafından yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda temalar belirlenmiş 
ve bu temalar altında yer alan kodlar ortaya çıkarılmıştır. Katılımcıların gözün-
de öğretmen olmakla ilgili temaların öğretmenlerin mesleki özellikleri, öğret-
menlerin kişisel özellikleri, öğretmenlerle ilgili metaforlar olarak gruplandığı 
tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların öğretmenlerin sahip 
olması gereken nitelikler bakımından en fazla: “Rehber olma, sabırlı olma, mes-
leğini ve öğrencilerini sevme, kendini geliştirme ve yenileme, anne-baba gibi 
davranma, rol model olma, fedakâr olma, sorumluluk, lider olma, insan mühen-
disi olma gibi nitelikleri ön plana çıkardıkları görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayları, öğretmen niteliği, öğretmen 
olmak 
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Super’ın Mesleki Gelişim (Yaşam Boyu-Yaşam Alanı )  
Kuramına Dayalı Örnek Bir Mesleki Grup Rehberliği 

 Çalışması 

Doç. Dr. Mücahit KAĞAN 

Yrd. Doç. Dr. Fikret GÜLAÇTI 

Murat AĞIRKAN 

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Bu çalışmada, Super’ ın Mesleki Gelişim kuramına dayalı olarak geliştiri-
len grup rehberliği programının ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk 
düzeylerine etkisini incelenmiştir. Araştırmada, deney ve kontrol gruplu öntest-
sontest-izleme testli deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu Erzincan ili 
Merkez ilçesinde bulunan bir ortaokulda 2015-2016 eğitim öğretim yılında 8. 
sınıfa devam eden 18 (11 erkek, 7 kız) öğrenci oluşturmaktadır. Gruba katılan 
öğrencilerin yaşları 14 ile 16 arasında değişmektedir. Çalışma grubu, okul reh-
ber öğretmeni tarafından çalışma hakkında bilgi vermesi sonucunda gönüllü 
olarak oluşturulmuştur. Hazırlanan program haftada bir etkinlik olmak üzere altı 
hafta süreyle uygulanmıştır.  

Programın etkililiğini belirlemek amacıyla Kuzgun ve Bacanlı (2005) tara-
fından geliştirilen Mesleki Olgunluk Ölçeği gruba ön-test, son-test ve izleme 
testi şeklinde uygulanmıştır. Ön-teste 10 grup üyesinin (143 puan altı) mesleki 
olgunluk düzeylerinin düşük olduğu, 8 grup üyesinin (143-155 puan arası) mes-
leki olgunluk düzeylerinin geliştirilmeye ihtiyaçları olduğu tespit edilmiştir. Ön 
test ölçek puanlarına göre öğrenciler deney ve kontrol grubu olarak ayrılmış, iki 
grubun puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlendikten sonra hazırla-
nan program uygulanmıştır.  

Uygulanan deneysel işlemin sonucunda elde edilen bulgular “tekrarlı öl-
çümler için varyans analizi” yöntemi ile değerlendirilmiştir. Buna göre Super’ 
ın Mesleki Gelişim kuramına dayalı olarak geliştirilen grup rehberliği progra-
mının deney grubunda etkili olduğu görülmüştür. Deney grubunun ön test puan 
ortalamaları 150.86 iken son test puan ortalamalarının 177.22 olduğu, 30 gün 
sonra yapılan izleme testinde ise puan ortalamalarının 175.75 olduğu ve böylece 
deney grubuna katılan öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinde istatistiki 
olarak anlamlı bir artış meydana geldiği ve bunun kalıcı olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Olgunluk, Sınıf İçi Rehberlik Etkinlikleri, 
Ortaokul Öğrencileri. 
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Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı’na  
İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Doç. Dr. Selahattin KAYMAKCI 

Kastamonu Üniversitesi 

kaymakci37@yahoo.com 

Hukuk ve Adalet, 03 Aralık 2012 tarihinde Adalet Bakanlığı ve Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle okutulması kararlaştırılan bir 
derstir. Dersin temel hedefi öğrencilerin temel hukuk kavramlarına ilişkin anla-
yışlarını ve hukuk bilinçlerini geliştirmektir. Ortaokul 6 veya 7. sınıflarda seç-
meli olarak okutulan dersi sosyal bilgiler öğretmenleri öğretmektedir. Bu araş-
tırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin hukuk ve adalet dersi öğretim 
programına ilişkin düşüncelerini ortaya koymaktır. Nitel yaklaşımın esas alındı-
ğı araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiş-
tir. Araştırmada Türkiye’nin değişik illerinden toplam 30 öğretmenin görüşleri-
ne başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat kul-
lanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonu-
cunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin çoğunluğunun hukuk ve adalet dersi öğre-
tim programına ilişkin olumlu düşünceler içerisinde olmasına rağmen, ders içe-
riğindeki konuların sosyal bilgiler konularıyla örtüşmesi nedeniyle dersin oku-
tulmasını gereksiz buldukları tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hukuk ve adalet, sosyal bilgiler, öğretmen, öğretim 
programı 
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Türk Halk Kültüründe Boz Rengi 

Doç. Dr. Cengiz GÖKŞEN 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  

cengizgoksen@gmail.com 

Türk halk kültüründe bazı renklerin ayrı bir yeri vardır. Ak, kara, gök, boz, 
kır bunların başında gelir. Bunların yanında kırmızı, yeşil, mavi renkleri de 
Türk halk kültüründe kendilerine özel birçok manayı ihtiva ederler.  

Boz rengi,  başta Türk destanları olmak üzere halk hayatından ve halk kül-
türünden kaynaklanan birçok kültürel üründe özel fonksiyona sahiptir. Oğuz 
Kağan destanında, Oğuz’un devletin doğusuna gönderdiği, devletin yönetim 
erkini verdiği çocukları Bozoklardır. Oğuz Kağan’a yol gösteren kurt boz renk-
lidir ve gökten iner. Türk destan kahramanlarının birçoğunun atı ya boz ya kır-
dır.  Darda kalanların imdadına yetişen Hızır boz atlıdır. Halk kültüründe boz 
olarak nitelenen şeyler genellikle kendi türünde  en iyi nitelikte olanlardır. Kısa-
cası boz gök yüzünün rengidir. Gök yüzü ise Tanrı’nın mekânıdır. Bu yüzden 
boz tanrısal bir renktir ve Türk halk kültüründe gücü, kuvveti, erki yansıttığı 
söylenebilir. Bu bildiride, boz renginin Türk halk kültüründeki yeri ve önemi 
tespit edilmeye çalışılacaktır.  

Bu çalışmanın amacı Türk halk kültüründe özellikle geçmiş dönemlerde 
ayrı ve yaygın bir kullanım alanına sahip olan boz renginin yerini ve önemi 
tespit etmektir. Çalışma yapılırken kaynak tarama ve gözlem yöntemleri kulla-
nılacaktır. 
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Ahmet Yesevi İle Dede Korkut’ta  
Ortak Bir Köken Miti Üzerine Düşünceler 

Prof. Dr. Ali DUYMAZ 

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  

aduymaz@balikesir.edu.tr 

Ahmet Yesevi’nin menkıbevi hayatı ile Dede Korkut Kitabı ve Korkut Ata 
menkıbelerinde/efsanelerinde bire bir aynı olmasa da işlevsel ve sosyo-
psikolojik anlamda ortak bir köken miti vardır. Tarihsel gerçeklikten ziyade dinî 
bir kökene isnat etme, meşruiyet sağlama, muhatap kitle üzerinde etkisini pekiş-
tirme gibi çok farklı gayelere matuf olan bu mit, Dede Korkut’u soyut bir tarih-
sel referansla Hazret-i Muhammet’e yakınlaştırmaktadır. Bu mite göre Dede 
Korkut, Vatikan yazmasında “Hazret-i Resul”, Dresden yazmasında ise “Resul 
Aleyhisselam” şeklinde ifade edilen İslâm peygamberinin “zamanına yakın 
Bayat boyundan Korkut Ata dirler bir er koptu” şeklinde tanımlanmaktadır. Çok 
benzer ifadeler Yazıcıoğlu Ali’nin Tarih-i Âl-i Selçuk, Tebrizli Hasan bin 
Mahmud Bayatî’nin Câm-i Cem-Âyin adlı Osmanlı kroniğinde de vardır. Pir-i 
Türkistan Ahmet Yesevi’nin de, özellikle hakkında sözlü gelenekte yaşayan 
rivayetlere göre hocası Arslan Bab’ın damağında sakladığı bir hurma yoluyla 
Hazreti Muhammet’e uzvi bir mahiyette bağlanışı anlatılmaktadır. Bu menkıbe 
Ahmet Yesevî’nin hocası vasıtasıyla sahabeye bağlantısını ifade ettiği gibi Vey-
sel Karani’deki “hırka”ya benzer biçimde bir “hurma” ile hikmet ve tasavvufu 
Hz. Muhammet’ten organik bir “nesne” aracılığıyla tevarüs ettiğni de göster-
mektedir. Görüldüğü üzere her iki şahsiyet de İslâm dininin peygamberi Hz. 
Muhammet’e tarihsel veya organik biçimde bağlanılmak istenilmektedir. Bu 
bildiride Türk kültürü ve edebiyatının zaman ve mekân aşan iki temel tipinin 
ortak bir köken mitiyle anılmasının arka planı üzerinde değerlendirmeler ve 
çıkarımlar yapılacaktır. 
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Gaziantep Üniversitesinde Türkçe ve  
İngilizce Dil Eğitimi Alan Suriyeli Mülteci Öğrencilerin 

İhtiyaç Analizi 

Y. Doç. Dr. Emrah CİNKARA 

Gaziantep Üniversitesi 

cinkara@gantep.edu.tr 

Suriye’de patlak veren savaş milyonlarca insanın evlerini bırakarak başka 
ülkelere sığınmacı olarak göç etmelerine yol açmıştır. Bu göç hareketinden en 
fazla etkilenen şehirlerden bir tanesi de Gaziantep olmuştur. Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Türkiye’de 2.523.554 mülteci 
bulunmaktadır ve bu sayı gün geçtikçe artmıştır. Bu bağlamda, Gaziantep Üni-
versitesi’nde Türkçe ve İngilizce dil eğitimi alan mülteci öğrencilerin ihtiyaç 
analizi yapılmıştır. Hem nicel hem nitel veri toplama araçları ile yaklaşık 200 
öğrenciden toplanan veri bu öğrencilerin dil öğrenimi ihtiyaçlarını belirlemek 
için kullanılıp, sonuçları paylaşılacaktır. 

 

 

 

 

 
  



II. Uluslar Arası  Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 

                                                                    

  

154 

Değerler Eğitiminde Yapı-Değer İlgisi 

Yrd. Doç. Dr. Nusrettin YILMAZ 

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

nsrttny@gmail.com 

Değer, doğası gereği rota belirleme özelliğine sahiptir. Bu yüzden değerler 
önemsenir. İnsanlar, toplumlar ve kültürler bir takım değerleri içlerinde yaşatır 
ve onlara göre yaşarlar. Çünkü değerler onlara durdukları yeri ve gidecekleri 
yönü bulmalarına yardımcı olur. Ne var ki, değerler çok geniş bir araştırma 
alanına sahiptir. Değerlerin çeşitliliği ve bunların nasıl değerlendirileceği ile 
ilgili bir yapı kurulmadan anlaşılmaları zordur. Bu nedenle günümüzde değerler 
eğitimi bir yandan değer kavramına yüklenen anlamlar ve bunun eğitime yan-
sıması üzerinde dururken, bir yandan da değerlerin açıklığa kavuşturulması için 
yeni yapılar kurmaya çalışmaktadır. 

Değerlerin açıklığa kavuşturulması, öncelikle değer sahibinin “kendi de-
ğerleri”nin farkına varmasına yardımcı olmak amacıyla değerlerin açıklanması-
dır. Değer seçimi ve sonuçları sonraki aşamalardır. Burada esas olan daha özerk 
bir yapı kurabilmektir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) da değerler eğitimi açısından, çocukların ve gençlerin kendi potan-
siyellerine göre ilerlemeleri gerektiğine dikkat çekmektedir.  

Değeri tanımlayan çeşitli teoriler vardır. Yapısı itibariyle çeşitli sorgula-
malara temel oluşturan değerin, yine aynı şekilde farklı açılardan yapılmış bir-
çok tasnifi bulunmaktadır. Bu çalışmada amaç tarihsel süreçteki çeşitli sınıflan-
dırmaları felsefi açıdan ele almak; özellikle kırılma noktası niteliği taşıyanlarına 
vurgu yaparak, değerler eğitimindeki yeni yapıların kurulması çalışmalarına 
katkı sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, değerlerin sınıflandırılması, değer-
ler eğitiminde yeni yapılar. 
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Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları ile Öğretmen 
Profesyonelliği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 

Doç. Dr. Habib ÖZĞAN 

Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

ozgan@gantep.edu.tr 

Arş. Gör. Mustafa Cüneyt ARSLAN 

Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

mcarslan44@gmail.com 

Arş. Gör. Murat ÖZDEMİR 

Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

muratozdemir37@yahoo.com 

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile öğret-
men profesyonelliği arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. İlişkisel tarama mode-
lindeki bu araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Gaziantep ili 
merkez ilçelerinde görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştır-
mada rastgele örneklem yoluyla seçilen 205 öğretmene ölçek uygulanmış olup, 
verilerin analizinde SPSS 20 paket programından faydalanılmıştır. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak Allen ve Meyer (1993) tarafından geliştirilen “Örgüt-
sel Bağlılık Ölçeği” ile birlikte Tschannen-Moran, Parish ve DiPaola (2006) 
tarafından geliştirilen “Öğretmen Profesyonelliği Ölçeği” kullanılmıştır. Veri 
analizi sürecinde Bağımsız Örneklem T Testine ek olarak Çoklu Doğrusal Reg-
resyon Analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcı görüşlerine göre 
erkek öğretmenlerin örgütsel bağlılık boyutlarından duygusal bağlılıklarının 
kadınlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak duygusal 
bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığının birlikte öğretmen profesyonel-
liğini anlamlı şekilde yordadıkları ve duygusal bağlılığın diğer iki bağlılık türü-
ne göre öğretmen profesyonelliği üzerinde daha önemli olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Devam bağlılığı, duygusal bağlılık, normatif bağlılık, 
öğretmen profesyonelliği. 

  



II. Uluslar Arası  Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 

                                                                    

  

156 

Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Kaynakları ile  
Lider Üye Etkileşimi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 

Arş. Gör. Murat ÖZDEMİR  

Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

muratozdemir37@yahoo.com 

Doktora Öğrencisi Yasin AVAN 

Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

y.avan@hotmail.com 

Doktora Öğrencisi Sabahattin SÜMER 

Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü  

sumersabahattin@yahoo.com 

Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları ile 
lider üye etkileşimi arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. İlişkisel tarama mode-
lindeki bu araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Sivas il mer-
kezinde görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada rastgele 
örneklem yoluyla seçilen 199 öğretmene ölçek uygulanmış olup, verilerin anali-
zinde SPSS 20 paket programından faydalanılmıştır. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak Altınkurt ve Yılmaz (2013) tarafından geliştirilen “Okullarda Ör-
gütsel Güç Ölçeği” ile birlikte Liden ve Maslyn (1998) tarafından geliştirilen 
“Lider Üye Etkileşimi Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizi sürecinde aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerlerine ek olarak Spearman Brown Sıra Farkları 
Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen görüşleri-
ne göre okul müdürlerinin sıklıkla kullandıkları yasal, ödül, uzmanlık ve kariz-
ma güç kaynaklarının lider üye etkileşimi ile pozitif yönde ilişkili olduğu sonu-
cuna ulaşılmıştır. Bunun aksine okul müdürlerinin çok nadir olarak kullandıkla-
rı zorlayıcı gücün ise lider üye etkileşimi ile negatif yönde ilişkili olduğu tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Güç kaynakları, lider üye etkileşimi, okul müdürleri. 
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The First Serbian Translation of the  
Book of Dede Korkut 

Professor Ljiljana Markovic, PhD 

University of Belgrade Faculty of Philology 

The Book of Dede Korkut,  officialy proclaimed by UNESCO on May 5, 
2000  a "masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity", has been 
an integrative factor on the world cultural scene long before that time, and most 
markedly since 1970’s, when two important translations of this precious books 
appeared, one by Geoffrey Lewis, into English and therefore on the global sce-
ne, and the other one, in Serbian, by Professor Slavoljub Djindjic, making this 
ancient jewel of oral tradition instrumental in connecting the Oghuz oral tradi-
tion and the Serbian oral tradition, both recorded in writing at a much later 
date. Culture, which is intrinsically plural, diverse and constantly evolving, 
weaves the fabric of our societies, our memory, our manifold identities, our 
creativity - in short, our inner existence. By stressing the importance of these 
true vestiges of the past and of their preservation and comparative research, we 
become aware of the mainspring of creativity and of vitality of our cultural tra-
ditions. This paper looks into the rich messages and prolific wisdom preserved 
for us by the colossal works of Turkish, Serbian and Japanese oral literary, phil-
osophic and epic heritage. 

Key Words: Dede Korkut, oral tradition, cultural heritage, identities, ep-
ics, Turkish, Serbian, Japanese 
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Postgraduate Studies in the 21st Century and the  
Vital Role of Libraries 

Professor Aleksandra Vranes, PhD 

University of Belgrade Faculty of Philology 

Postgraduate education takes on a new form, having undergone the Bolo-
gna Reforms bringing with them a re-introduction of classroom teaching to 
Doctoral Studies Candidates. This has particularly necessitated a newly accen-
tuated role of academic libraries at Universities, their faculties and departments. 
The case study is done based on the experience of the University of Belgrade, 
Faculty of Philology 17 Department Libraries. The solution to many challenges 
has come through the creation of the Faculty of Philology Open Access Digital 
Library, which now serves all interested researchers in a most democratic, most 
convenient and research-wise, most congenial manner since the researchers can 
access a multitude of valuable sources from the comfort of their home armchair 
or lazy-bag, wherever in the world they might be at that particular moment, and 
without any restrictions posed by the library opening hours, as the Digital Li-
brary renders service around the clock and around the year. 

Key Words: Doctoral Studies, academic libraries, department libraries, 
digital library, availability, convenience 
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Kütle ve Ağırlık Kavramları ile İlgili Ortaokul 7. ve 8.  
Sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları 

H. Mustafa ÇAKMAK 

A. Hande DÖNMEZ 

Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

handeedonmez@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı ortaokul 7. ve 8. Sınıfta okuyan öğrencilerin sahip 
oldukları kavram yanılgılarını tespit etmektir. Çalışma Hatay ili Arsuz ilçesine 
bağlı bir ortaokulda okuyan 61 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma, nitel veri 
toplamaya dayalı bir çalışma olup tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araş-
tırma verileri öğrencilere Kütle nedir? Ağırlık nedir? Kütle ve Ağırlık arasında-
ki farklar nelerdir? Şeklindeki açık uçlu sorular sorularak elde edilmiştir. Öğ-
rencilerden gelen cevaplar içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Açık uçlu 
sorular verilen cevaplar, alanında uzman iki araştırmacı tarafından okunup kod-
landıktan sonra benzer kavramlar ortak ifadeler altında kategorize edilmiştir. 
Çalışmanın sonuçlarına göre öğrenciler, kütle ve ağırlık aynı şeylerdir, ağırlığın 
birimi kilogramdır, kütle bir cismin sahip olduğu ısı enerjisidir, kütlesi büyük 
olanın hacmi de büyük olur, ağırlık her yerde aynıdır değişmez, kütlenin birimi 
Newton’dur gibi kavram yanılgılarına sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın 
ileride yapılacak başka çalışmalar için araştırmacılara ışık tutacağı düşünülmek-
tedir. 

Anahtar Kelimeler: Kütle, Ağırlık, Kavram Yanılgısı 
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Kuvvet ve Basınç Kavramları ile İlgili Ortaokul 7. ve 8. 
Sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları 

H. Mustafa ÇAKMAK 

A. Hande DÖNMEZ 

Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

handeedonmez@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı ortaokul 7. ve 8. Sınıfta okuyan öğrencilerin sahip 
oldukları kavram yanılgılarını tespit etmektir. Çalışma Hatay ili Arsuz ilçesine 
bağlı bir ortaokulda okuyan 72 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma, nitel veri 
toplamaya dayalı bir çalışma olup tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araş-
tırma verileri öğrencilere Kuvvet nedir? Basınç nedir? Ve Kuvvet ve Basınç 
arasındaki farklar nelerdir? Şeklindeki açık uçlu sorular sorularak elde edilmiş-
tir. Öğrencilerden gelen cevaplar içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. 
Açık uçlu sorular verilen cevaplar, alanında uzman iki araştırmacı tarafından 
okunup kodlandıktan sonra benzer kavramlar ortak ifadeler altında kategorize 
edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrenciler, kuvvet bir cisme etki eden 
güçtür, kuvvet bir cismi hareket ettirir, kuvvet bir cismin birim kütlesine etki 
eden yerçekimi kuvvetine denir, kuvvet bir cismin ileri gitmesine denir, basınç 
bir cismin yüzey alanına denir, kuvvet cisimleri yukarı yönde hareket ettirir, 
basıncın birimi yoktur, basıncın birimi joule’dır,  gibi kavram yanılgılarına sa-
hip olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın ileride yapılacak başka çalışmalar için 
araştırmacılara ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kuvvet, Basınç ve Kavram Yanılgısı 
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Yazılı ve Görsel Basında Din 

Nihat OYMAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

n-forever-n@hotmai.com 

Küreselleşme ile birlikte görsel ve yazılı basın ya da genel adıyla “medya”  
gün geçtikçe gelişme göstermiş ve toplum hayatındaki her kültürel alana yayıl-
mıştır. Toplumlar arasında iletişimi sağlayan gazete, televizyon, sinema, inter-
net, dergi gibi basın organları toplumun duyarlılıklarını sorunlarını, taleplerini 
temsil eder hale gelmiştir. Yazılı ve görsel basındaki gelişmeler dini hayatın 
değişim süreci üzerinde farklı boyutlarda etkileri olmuştur. Yazılı ve görsel 
basının din ile ilişkisi dinin sanalleşmesinde, dinsel nefret söylemlerin ortaya 
çıkmasında, dinin karikatürel temsilinden dinin televizyon ve gazetelerdeki 
temsiline ve reklamlardaki dinsel sembollere kadar birçok alana yayılmıştır. 
Seküler tezlerin ortaya attığı dinin sosyal önemini giderek azalacağına dair söy-
lemlerin aksine yeni dini oluşumlarla birlikte deseküler sürecin başlaması yazılı 
ve görsel basının dini hayatta gözlenen bu değişime yeni bir alan açmasına ne-
den olmuştur. Bu bağlamda siyasete, hukuka, kamusal alana sirayet eden dini 
tartışmaların çoğalması ve spesifik dini problemlerin ortaya çıkması yazılı ve 
görsel medyanın din ile ilişkisini ileriye taşımıştır. Kültürel ve iktisadi kaygılar, 
yazılı ve görsel basının, toplumun kültürel olarak en çok sahip çıktığı dine karşı 
duyarsız kalmasını engellemiştir. Bu çalışma, yazılı ve görsel basının din ile 
ilişkisin hangi boyutlarda olduğunu, gerek küresel medyanın gerek yerel med-
yanın din algısı ve dini değerlere ne kadar ve niçin zaman ayırdığını anlamak ve 
bunu analiz edebilmek amacıyla yapılmıştır. 
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Sovyetler Birliğinin Uyguladığı Asimilasyon  
Politikalarının Bağımsızlık Sonrası Türk Cumhuriyetleri 

Üzerindeki Siyasal ve Ekonomik Etkileri 

Fadime Ayca CEYLAN  

Hazar ÇİMEN 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

f.aycaceylan@gmail.com 

Türklerin ana yurdu olarak tabir edilen Orta Asya uzun yıllar Sovyetler 
Birliğinin etki ve yönetimi altında kalmıştır. Bu süreç içerisinde Sovyetler, böl-
gede yaşayan Türk boyları üzerinde çeşitli asimilasyon politikaları uygulamıştır. 
Bu politikalar; dinsel, dilsel ve etnik ötekileştirme temelli gerçekleştirilmiş 
olup, toplumlar birbirine ötekileştirilerek kolay yönetilebilir hale getirilmek 
istenmiştir. Türkistan’ın birlik oluşturarak, güçlü bir aktör haline gelmesinin 
engellenebilmesi amacıyla Sovyetler tarafından uygulanan çeşitli politikalar 
doğrultusunda milli bilinç yıkılarak birbirinden farklı ekonomik ve siyasal yö-
nelimler yaratılmıştır. 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Türk devletleri 
uygulanan ötekileştirme ve ekonomi politikaları sebebiyle çeşitli siyasal ve 
ekonomik sorunlarla karşılaşmışlardır. Bu çalışmada bağımsızlıklarının yirmi 
beşinci yılını kutlayan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık sonrası 
yüzleşmek zorunda kaldıkları siyasal ve ekonomik çıkmazların oluşumunda, 
Sovyetler Birliği döneminde uygulanan politikaların etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Ekonomi, Siyaset, Politika, Asimilasyon. 
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Bayrampaşa İlçesinin Sosyo-Kültürel Dokusunun  
Oluşumunda Toplumsal Hafıza-  

Balkan Göçmenlerinin Etkisi 

Doç. Dr. A. Baran DURAL 

Trakya Üniversitesi 

b_dural@yahoo.com 

Bahriye ESELER  

Trakya Üniversitesi 

heyribah@hotmail.com 

Toplumsal hafıza; bireylerin geçmiş yaşanmışlıklarını temsil eden ve akta-
rımlarla gelecek kuşaklara taşınan bir değerler örüntüsüdür. Bu bağlamda, “Bel-
lek salt kişinin kendi zihninde oluşan bireysel- bilişsel bir süreç olmanın çok 
ötesinde, kişinin varlığını anlamlandırdığı geniş toplumsal- sosyal yapılanma 
izleğidir. Dolayısıyla bireyin zihninden bahsederken bile irdelenen olgunun, 
toplumsal, dolayısıyla da siyasal alanla kesişen ilişkiler örüntüsünü beraberinde 
taşıdığı unutulmamalıdır.” Denilebilir: (Dural, 2010:89-90) Genelde yakın dö-
nem toplumsal hafızayı ifade etmek üzere, en yaşlı kuşaktan en genç kuşağa 
kadar yaklaşık olarak 80 yıllık bir dönemden bahsedilir. (Assmann, 2001:57) 

Toplumsal hafızanın verili toplumu ortak paydada buluşmaya iten yegane 
değerleri oluşturduğu da ileri sürülmektedir. Bu değerler bireyin “biz” ya da 
“öteki“ algısını şekillendirmektedir. Bireysel tercijhleri içinde yaşanılan ortak 
kültür havzası aracılığıyla biçimlendiren toplumsal hafıza, “ideolojik tercihler” 
üzerinde de etkili olacaktır hiç kuşkusuz. Örneğin oy kullanma ve seçmen dav-
ranışını güdüleyen etmenlerin kökenine inebilmek için davranışsal akımın pers-
pektifini akılda bulundurarak, toplumsal hafızanın hem toplum hem de birey 
üzerinde kurduğu yorumsamacı etkiyi keşfetmek gerekecektir. 

Toplu göçler savaş, kıtlık, büyük ekonomik buhranlar toplumsal hafızanın 
oluşununda ya/ ya da yapı bozumunda koşullandırıcı olgu işlevi yüklenirler. Bu 
bağlamda toplu- bireysel göç, yüzyıllarca yaşanılan toprakların terkedilmesi 
anlamında önemli olmakla beraber, anıların, yaşanmışlıkların, gelenek ve göre-
neklerin göç edenin beraberinde taşınması açısından da önemlidir. Kimi zaman 
sadece kendi yaşadıkları evlerin benzerlerini inşa etmek gibi küçük çaplı eylem-
lerle sınırlı kalan değer transferi, özellikle toplu olarak ve aynı bölgeye göç 
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edilmesi halinde mahalle adları, sokak isimleri ve göç edilen yer ile benzer ta-
rihsel yapıların yeni vatanda yeniden var kılınması gibi büyük çaplı bir dönü-
şümün başlamasına da sebep olur. 

Bu bildiride, Balkanlardan yoğun göç alarak biçimlenen Bayrampaşa ilçesi 
özgülünde, göç, toplumsal hafızanın bir topraktan diğerine taşınması olgusu ele 
alınacaktır. Çalışmada ilçede önemli bir nüfus yoğunluğuna sahip bulunan Bal-
kan göçmenlerinin, ilçedeki siyasal- toplumsal- ekolojik şekillenmesi üzerindeki 
etkisi somut örneklerle tartışılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Toplumsal hafıza, göç, Ballkan göçmenleri, Bayram-
paşa ilçesi, ortak kültür. 
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Ortaokul Matematik Sınıflarında Ders Süresinin  
Etkin Kullanımı Açısından İncelenmesi 

Arş. Gör. Bilge YILMAZ 

Gaziantep Üniversitesi 

bilgeyilmaz@gantep.edu.tr 

Doç. Dr. Ali BOZKURT 

Gaziantep Üniversitesi 

alibozkurt@gantep.edu.tr 

Doç. Dr. Yusuf KOÇ 

Gaziantep Üniversitesi 

Bu çalışmada ortaokul matematik sınıflarında ders süresinin etkin kullanı-
mı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu iki ortaokul matematik öğret-
meni oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 5’er dersi video kaydına 
alınmıştır. Diyalogları yazılı hale getirilen video kayıtlarında, “Dersin süresi 
etkin kullanılmakta mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Hill ve arkadaşları 
(2008) derslerde sürenin etkin kullanımını çeşitli faktörler dikkate alarak yük-
sek, orta ve düşük şeklinde seviye gruplarına ayırmış ve her bir seviyeyi tanım-
lamıştır. Analizler bu ölçek bağlamında yapılmıştır. Analizler sonucunda İsmail 
öğretmenin derslerinde süreyi verimli bir şekilde kullandığı ve yüksek düzeyde 
çıktığı, Hüseyin öğretmenin ise İsmail öğretmen kadar süreyi etkin kullanama-
dığı görülmüştür. Öğretimin kalitesini arttırmak, öğrencilerin öğrenmelerini 
geliştirmek ve nihai olarak etkili öğretimi sağlamak için önemlidir. Kaliteli bir 
öğretim ortamının oluşmasında rol oynayan ders süresini etkin kullanmaya dair 
araştırmalara rastlamak mümkündür.  Örneğin öğretimin en iyi kalitesinde, öğ-
renmek için gerekli süreyi belirleyen faktörlerin (öğretimi anlama becerisi, ye-
tenek vb.) rol oynadığını ve bundan dolayı toplam harcanan zamanın miktarının 
öğrenci başarısı üzerinde büyük etkiye sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda 
öğretim içinde önemli olduğunu belirtmiştir (Carroll 1963: akt. Wyne & Gary, 
1982). Ayrıca yapılan çalışmalar; öğrencilerin zamanlarını öğrenmeyle geçirme-
leriyle onların performanslarındaki başarı arasında güçlü, pozitif yönlü ve tutarlı 
bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Hiebert & Wearne, 1993). Dolayısıyla 
ders süresini verimli kullanmanın hem öğrenci başarısı üzerinde önemli olduğu 
gibi hem de etkili öğretimin içerisinde yer alan bir unsur olduğunu söylemek 
mümkündür. 
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Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ile 11. ve  
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarının 

Karşılaştırmalı bir Araştırması 

Doç. Dr. Birsen BAĞÇECİ 

Mustafa ŞENEL 

Mehmet BAŞARAN 

Selma VURAL 

Gaziantep Üniversitesi 

Bu araştırmada Türkiye’de UBDP (Uluslararası Bakalorya Diploma Prog-
ramı) ve Milli Eğitim Bakanlığı Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programında 
lise 11 ve 12. sınıf düzeyinde anadil dersi içerik, amaç, öğrenme – öğretme sü-
reci ve ölçme – değerlendirme boyutları bakımından karşılaştırılarak değerlen-
dirilmiştir. Çalışmada, nitel araştırma metotlarından doküman analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda UBDP ve MEB lise 11 ve 12. sınıf anadil 
dersinin içerik bakımından birbirine benzemekle beraber uygulamalar yönünden 
farklılıklar olduğu görülmüştür. UBDP ve MEB anadil öğretim programında 
edebiyat yönünden kazanımlarda benzerlikler mevcuttur. Ancak UBDP anadil 
öğretim programında standart düzey (SL) ve ileri düzey (HL) arasında içerik, 
öğrenme – öğretme süreci ve ölçme – değerlendirme boyutlarında farklılıkların 
olduğu tespit edilmiştir. MEB Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programında 
UBDP’deki gibi düzey farklılıklarının olmadığı ve tek bir seviye üzerinde öğre-
tim yapıldığı belirlenmiştir. Ölçme değerlendirme boyutuna gelindiğinde, MEB 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programında tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey 
belirleyici türler mevcut bulunurken UBDP anadil öğretim programında ise 
yönlendirilmiş edebi analiz, makale (kompozisyon) ve tez yazımı gibi görevler 
yapılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: UBDP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı) ve 
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), Türk Dili ve Edebiyatı, öğretim programı. 
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Sosyal Medya Kullanımının  
Vatandaşlık Değerlere Etkisi: Nitel Bir Çalışma 

Dr. Seyfettin ARSLAN 

Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 

sarslan@dicle.edu.tr 

İngilizce karşılığı Smart Phone olan ‘akıllı telefon’ların artışıyla birlikte 
facebook, twitter başta olmak üzere sosyal medya araçlarının kullanımı muaz-
zam derecede artış göstermiştir. Her yaşta insanın kullanabileceği kadar yaygın 
ve yakın olan bu gibi sosyal medya araçları vasıtasıyla yazılı, görüntülü ve sesli 
birçok paylaşım yapılabilmektedir. Bu paylaşımların belli bir kısmı eğitsel an-
lamda doğru veya yararlı olmakla birlikte belli bir kısmın yanlış, yanıltıcı veya 
zararlı olabilmektedir. Araştırmanın amacı sosyal medya kullanımının vatandaş-
lık değerlerine etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma 
tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada sosyal medyanın vatandaşlık 
değerlerine olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak üzere öğretmenlerle 
görüşme yapılmıştır. Amaçlı örneklemle seçilen ve eğitimde farklı statülere 
sahip öğretmen ve öğretim elemanı toplam 12 katılımcıyla yarı yapılandırılmış 
formla görüşme yapılmıştır. Katılımcılardan randevu alınarak yapılan görüşme-
lerden elde edilen veriler betimsel analizle değerlendirilmiştir. Bulgular ilgili 
literatür çerçevesinde tartışılıp yorumlanmıştır. Sonuç olarak, katılımcılar, sos-
yal medyanın vatandaşlık değerlerini yer yer aşındırdığı gibi birey ve toplumun 
etkin birer vatandaş olarak siyasi, sosyal ve kültürel değerlerini kazanmalarını 
ve bunun yanında bu değerleri geliştirmelerini sağladığını ifade etmişlerdir.  

Anahtar kelime: Sosyal Medya, Vatandaşlık, Değer, Eğitim. 
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Osmanlı Dönemi Sözlüklerinden Kâmûs-ı Türkî’deki 
Yansıma Sözcüklerin Leksiko-Semantik Analizi 

Prof. Dr. Ergün KOCA 

Prof. Dr. Ayşen KOCA 

Zirve Üniversitesi 

e.koca06@gmail.com 

Arap sözlükçülüğü prensiplerinde oluşturulan Kaşgarlı Mahmud’un  
Divânü Lûgâti’t-Türk (11. yüzyıl) adlı ansiklopedik sözlüğünden Kâmûs-ı 
Türkî’ye (19. yüzyıl) kadar  ki  geçen  yüzyıllar içerisinde hazırlanan bütün 
yazma ve basma sözlükler iki dilli yani Farsça-Türkçe, Arapça-Türkçe vb. olup  
Arap sözlükçülük geleneğine  göre düzenlenmiştir. Arapların lügat hazırlamak-
taki ustalıkları, Kur'an’ın Arapça olması, Türklerin İslam’ı Arap ve Fars mede-
niyeti üzerinden  tanımaları, İslam coğrafyasının  ilim ve sanat dilinin Arapça 
ve Farsça olmasının sözlükçülüğün karşılıklı dil sahiplerinin birbirini  anlama-
sında araç olarak kullanmasını doğurmuş ve tek dilli sözlükler hem ihtiyaç ola-
rak görülmemiş  hem de düşüncesi bile garip karşılanmıştır. 

19. yüzyılın son çeyreğindeki edebiyat, sanat, dil, siyaset, sosyal yaşam vb. 
alanlardaki hızlı gelişim ve değişimler yeni fikirleri yeşertmiş ve birçok aydın, 
edebiyatçı, yazar, dilci vb. Arapça-Farsça ve Türkçe’nin harmanından oluştuğu-
na inanılan Osmanlıca’nın açıklamalı, tek dilli sözlüğünün hazırlanması gerek-
tiğini terennüm etmeye başlamışlardır.  

Ş. Sami de bu düşüncelerle Osmanlıca'da kullanılan, ancak konuşulan 
Türkçeye girmeyen Arapça ve Farsça sözcükleri ayıklamış, Türkçe kökenli 
sözcüklere ağırlık vermiş ve modern sözlükçülük kuralları doğrultusunda Türk 
sözlükçülüğünde çığır açan Kâmûs-ı Türkî’yi oluşturarak Türkçeye büyük bir 
hizmette bulunmuştur. 

İşte biz bu çalışmamızda Ş. Sami’nin Kâmûs-ı Türkî’sinde yer alan ve tes-
pit ettiğimiz 300’den fazla yansımalı sözcüğün leksiko-semantik analizini yapa-
cağız.  

Yansımalar, canlı cansız bütün varlıkların çıkardıkları sesleri yansıtan; 
dış görünüşlerini, hareketlerini betimleyen; insanların yalnız kendilerinin his-
sedebildiği duyuları, sezimleri deri, koku ve tat alma yoluyla hissettiren söz-
cüklerdir. 
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Dil biliminde önemli bir tarihsel kategori olarak yerini alan yansımalar, di-
lin doğuş teorilerinden başlayıp, dil biliminin temellerinden sayabileceğimiz 
“nedensizlik” ilkesiyle çelişip çelişmediği gibi inceleme alanlarına kadar birçok 
hususta tartışma konusu olmuş ve öne çıkartılmıştır. 

Bugün bile birçok dilci tarafından tek başına bir sözcük türü olarak kabul 
edilmeyen yansımalara Ş. Sami gerek ad ve eylem olarak, gerek basit ve türemiş 
örnekleriyle, gerekse ikileme oluşturmuş kullanımlarıyla sözlüğünde yer ver-
miştir.  Her dilin kendi fonetik yapısına göre ortaya çıkan yansımaların dönem 
itibariyle önemini de bize gösteren bu yaklaşım takdire şayandır.  

Sözlükte yer alan yansımalı sözcükleri leksiko-semantik olarak “ses yan-
sımalı sözcükler, biçim yansımalı sözcükler, duyu (sezim) yansımalı sözcükler”  
şeklinde üç ana gruba ayırarak inceleyeceğiz. 

Anahtar Sözcükler: Kâmûs-ı Türkî, sözlük ve sözlükçülük, yansımalar, 
ses yansımalı, biçim yansımalı, duyu (sezim) yansımalı sözcükler vb. 
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İlköğretim 7. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki  
Etkinliklerin Bilişsel Talep Seviyelerine Göre İncelenmesi 

Doç. Dr. Ali BOZKURT 

Gaziantep Üniversitesi 

bilgeyilmaz@gantep.edu.tr 

Arş. Gör. Bilge YILMAZ 

Gaziantep Üniversitesi 

alibozkurt@gantep.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, 7. sınıf matematik ders kitabında yer alan etkinlikleri 
bilişsel talep bağlamında incelemektir. Bilişsel talep, öğrencilerin matematik 
öğrenimlerinde karşılaştıkları problem, soru veya görevleri başarılı bir şekilde 
cevaplandırabilmeleri ve kavramsal bir öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli 
olan düşünme seviyeleri olarak tanımlanmaktadır. Etkinlikleri bilişsel talep 
seviyelerine göre incelemek için ders kitabı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim 
ve Terbiye Kurulu’nca onay verilmiş Tutku Yayınları 7. Sınıf Matematik Ders 
Kitabı esas alınmıştır. Ders kitabında toplam 33 etkinliğe yer verilmiştir. Etkin-
likler içerik analizine tabi tutulmuştur. Smith ve Stein (1998), bilişsel talep se-
viyelerini ezberleme, ilişkilendirme olmayan matematiksel işlemler, ilişkilen-
dirme olan matematiksel işlemler ve matematik yapma olarak sınıflandırmıştır. 
Bu sınıflandırmalardan ezberleme, ilişkilendirme olmayan matematiksel işlem-
ler düşük seviyeli bilişsel düşünme talepleri; ilişkilendirme olan matematiksel 
işlemler ve matematik yapma ise yüksek seviyeli bilişsel düşünme talep türleri-
dir. Analizler yapılırken etkinlikler öğrenme alanına göre (sayılar ve işlemler, 
cebir, geometri, veri işleme) tasnif edilmiştir.  Elde edilen bulgular, her bir ma-
tematik öğrenme alanı için ayrı bir tabloda sunulmuş ve yorumlanmıştır.  Buna 
göre etkinliklerde yer alan yönergelerin birçoğunun bu düzeylerin hepsini aşa-
malı olarak içerdiği görülmüştür. Ancak en üst seviye olan matematik yapma 
düzeyine geçişler daha iyi yapılandırılmalıdır. Matematik öğretim programında 
yer verilen kazanımların öğretim sürecinin etkinliklerle zenginleştirilip öğren-
melerin daha anlamlı ve kalıcı olması hedeflenmektedir. Bunun için etkinlikle-
rin nitelikli olması önemlidir. Dolayısıyla ders kitabında yer verilen etkinlikle-
rin özellikleri ve seviyelerine göre tasnifi gibi çalışmaların yapılması, bir etkin-
likte olması gereken özellikler hakkında ipuçları verecektir. Böylece etkinlikler 
yardımıyla gerçekleştirilen öğretimin kalitesini artırılıp daha anlamlı ve daha 
kalıcı öğrenme ortamlarının oluşmasına katkı sağlayacaktır. 
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Ortaokul Beşinci Sınıf,  
Yoğunlaştırılmış İngilizce Programının (YİP)  

CIPP Modeline Göre Değerlendirilmesi 

Bülent DÖŞ 

Ömer Faruk VURAL 

Mustafa ŞENEL 

Emre KARAALP 

Harun KIRKBEŞ 

Gaziantep Üniversitesi 

mustafashenell@gmail.com 

Bu çalışmada özel bir ortaokulda uygulanan yoğunlaştırılmış İngilizce 
programının CIPP modeline göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma 
nitel bir araştırma olup program değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Araştır-
manın çalışma grubu Gaziantep’te özel bir okulda beşinci sınıfta okuyan 20 
öğrenci, 20 veli, 3 İngilizce öğretmeni ve 1 okul müdüründen oluşmaktadır. 
Veri toplama aracı olarak öğretmen, öğrenci, idareci ve veli için araştırmacılar 
tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Gö-
rüşme formu hazırlanırken programın iyi ve uygun olup olmadığına yönelik 
olarak özcü amaçlı sorular oluşturulmuştur. Veriler içerik analizi yöntemiyle 
analiz edilmiştir. Sonuç olarak öğretmen, öğrenci, idareci ve veli görüşlerine 
göre bağlam, girdi ve ürün boyutlarından program paydaşlarının memnun ol-
dukları ortaya çıkmıştır. Süreç boyutunda öğretmenler İngilizceyi doğal ortam-
da uygulama fırsatı olması gerektiği, öğrenciler ise öğrenme sürecindeki bazı 
sorunların (gürültü, uygulama eksikliği, telaffuz, arkadaşlarının rahatsız etmesi)  
olduğunu belirtmişlerdir.  
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Kırgız Türkçesi’nde Aile ve Akrabalık Kavramlarını  
Karşılayan Sözler ve Söz Kalıpları 

Prof. Dr. Ergün KOCA 

Prof. Dr. Ayşen KOCA 

Zirve Üniversitesi 

e.koca06@gmail.com 

Kırgız Türkçe’si akrabalık bildiren veya içeren söz ve söz kalıpları bakı-
mından en zengin dillerden biridir. Aile ve akrabalık ilişkilerine geçmişten bu-
güne çok önem veren Kırgızlar, kan, evlilik, evlat edinme ve diğer ilişki biçim-
leriyle şekillendirdikleri bu kavram dünyasıyla dillerinin zenginleşmesine kat-
kıda bulundukları gibi, XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar göçer bir topluluk ola-
rak iç ve dış olumsuz etkilere karşı birlik, beraberlik, dayanışma ve bütünlükle-
rini koruma adına da bu sosyolojik kazanımlarını hep canlı tutmuşlardır.  

Malum üzre bir dilin sözvarlığının oluşmasında o dili konuşan insanların, 
yaşayış biçimleri, sosyolojik ve antropolojik altyapıları, kültür birikimleri ve 
ortak hareketlilik, başka uluslarla ilişkiler vb. etkin rol almaktadır. Gelenekçi bir 
topluluk olan Kırgızların söz varlıklarının oluşmasında bu etkenlerin herbirinin 
işlevsel varlığından söz etmekle birlikte,  sosyal yaşamlarında yüzyıllardır has-
sasiyetle uyguladıkları, dünden bugüne taşıdıkları aile ve akrabalık yaklaşımları 
gibi gelenek ve göreneklerini öne çıkarmak gerekir.  

İşte, bu çalışmada, Kırgızların özellikle sözlü kültürde yaşatarak günümü-
ze taşıdıkları ail eve akrabalık müessesesi çevresinde Kırgız Türkçesinde yer 
alan söz, söz grubları, deyim ve atasözleri leksiko-semantik sınıflandırmaya tabi 
tutulacaktır.  

Yedi atasını bilmekle övünen Kırgız toplumunun aile içerikli söz varlığını 
ortaya koyarken hem leksikolojik hem de sosyolojik tespitlerde bulunmuş ola-
cağız.  

Bahsi geçen amaçlara ulaşma adına Kırgız Türkçesi’nin modern sözlükleri, 
deyim ve atasözü sözlükleri,  ağız sözlükleri, etnoğrafik sözlükler ve saha ça-
lışmaları vb. esas alınacaktır. 
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Milli Kültürün Geliştirilmesinde 
Köy Enstitülerinin Faaliyetleri 

Arş. Görv. Dr. Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN 

Atatürk Üniversitesi 

emindivanli@atauni.edu.tr 

Türk eğitim tarihinde önemli bir yer edinen Köy Enstitüleri, yalnızca ör-
gün bir eğitim-öğretim örgütü olarak çalışmakla kalmamış, yaşanan coğrafyanın 
kültürel çeşitliliğini ortaya çıkarmak amacıyla da birçok faaliyet gerçekleştir-
mişlerdir.  Halk türkülerinin toplanıp, derlenmesi, halk oyunlarının öğretimine 
ilişkin yürütülen faaliyetler, kadınların elişlerinde kullandıkları yöresel desenle-
rin belirlenmesi ve yaşanan coğrafyanın tarihi ve coğrafi niteliklerinin öğrenci-
lere tanıtılmaya çalışılması, halk kültürünü geliştirmeyi amaçlayan etkinlikler 
arasındadır. Köylere öğretmen olarak gidecek olan enstitü öğrencilerinin bu 
kültürel öğeleri hem yaymaları hem de yenilerini araştırıp ortaya çıkarmaları 
önemli bir faaliyet olarak enstitülerde yürütülmüş ve böylece kültürel çalışmala-
rın ülke çapına yayılması amaçlanmıştır. Tarihsel analiz yönteminin kullanıldığı 
bu çalışmada veriler doküman analizi tekniğiyle toplanmıştır. Yapılan bu çalış-
manın amacı enstitülerde kültürel nitelik taşıyan bu faaliyetlerin içeriğini belir-
leyerek, günümüz eğitim-öğretim kurumlarında bu amaçla ne tür faaliyetlerin 
gerçekleştirilebileceğine ilişkin önerilerde bulunmaktır. 
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Öğretmen Adaylarının Kültürarası  
İletişim Duyarlılıklarının Bazı Değişkenler  

Açısından İncelenmesi 

Dr. Seyfettin ARSLAN 

Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,  

sarslan@dicle.edu.tr 

Kişiler arası iletişim kadar kültürlerarası iletişim önemlidir. Çünkü bireyler 
birbiriyle iletişim ve etkileşim kurarken sahip oldukları kültürel öğeleri de kul-
lanmaktadır. Dolayısıyla iletişimde kurulacak kişilerin kültürlerinin farkına 
vararak belli bir duyarlılık göstermek daha sağlıklı sonuçlar sağlayacaktır. Özel-
likle farklı özelliklere ve farklı kültürel değerlere sahip öğrencilerin bulunduğu 
sınıflarda rehber rolünü üstlenecak öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlı 
olması eğitimin hedefleri açısından yararlı olacaktır. Bundan yola çıkarak araş-
tırmanın amacı, eğitim fakültesinde eğitim gören öğretmen adaylarının kültürle-
rarası iletişim duyarlılıklarını tespit etmektir.  

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini eğitim 
fakültelerinde öğrenim gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları (SBÖ) olarak 
belirlenmiştir. Örneklerimini ise 5 farklı üniversete öğrenim gören SBÖ adayı 
toplam 540 öğrenci oluşturmaktadır. Öğretmen adayalarının kültürlerarası du-
yarlılıklarını tespit etmek için Chen ve Starosta’nın (2000) geliştirdiği Kültürle-
rarası Duyarlılık Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerle yüz yüze yapılan görüşme-
lerle toplanan veriler SPSS paket programla analiz edilmiştir. Verilerin anali-
zinde, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi istatistiksel değerlerin yanı sıra, 
t-testi ve tek yönlü varyans analizi testleri kullanılmıştır. Analizlerde öğretmen 
adaylarının cinsiyet, üniversite ve büyüdüğü yer gibi değişkenler bakımından 
kültürlerarası duyarlılık düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığı ortaya 
çıkarılmıştır. Buna göre cinsiyet ve üniversite değişkenlerine göre anlamlı bir 
fark görülmüştür. Kız öğrencilerin erkeklere göre duyarlılık düzeylerinin daha 
yüksek olduğu; kültürel olarak birbirinden farklılık gösteren üniversiteler ara-
sında anlamlı farklılığın daha homejen olan üniversiteler lehinde olduğu görül-
müştür.  

Anahtar kelimeler: Kültürler Arası, İletişim, Sosyal Bilgiler, Farklılık, 
Duyarlılık. 
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Ali Şîr Nevâî Ve Fuzûlî Dibacelerinin Karşılaştırılması 

Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST ERDEM 

 Yıldırım Bayezit Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Dîbâce; dîbâ (ipekli kumaş),  dîbâh (sevgilinin yüzü), gibi kökenlendirilse 
de Klâsik edebiyat içerisinde önsöz, kitabın başındaki başlangıç  (Üzgör, 1990; 
3) şeklinde yaygın kullanıma sahiptir. Bu sebeple, dîbâcelerde,  şairlerden bir 
kısmı şiir, şair, söz, şiire bakış v.b hususlardaki düşüncelerini bu bölümde ifade 
ederler;  bu bölüm; bir nevi,  şairlerin poetik düşüncelerini içerir. Klâsik edebi-
yat içerisinde bilinen kırk dîvân dîbâcesi bulunmaktadır.  Bunlardan bazıları 
mensur bir kısmı ise manzum şekildedir. Bu geleneğin öncüsü Farsça dîbâcesi 
ile Rûşenî olmakla birlikte, ilk Türkçe dîvân dîbâcesini Ali Şîr Nevâî kaleme 
almıştır. Osmanlı sahasında ise Ahmet Paşa manzum Türkçe dîbâcesi ile ilk 
sayılmaktadır. Dîbâceler içerisinde benzerlik, bakış açısı ve şiire yaklaşım hu-
suslarındaki ortaklık sebebi ile çalışmada Ali Şîr Nevâi ve Fuzûlî dîbâcelerine 
yer verilmiştir. Çalışmada yer verilen iki şair de klâsik Türk edebiyatında ken-
dine has tavır ve söyleyişleri ile farklı bir yere sahip olmakla beraber kendile-
rinden sonra gelen şairler için de birer örnek olmuşlardır. İki şair de klâsik ede-
biyat bünyesinde diğer şairlere göre daha fazla eser vermiş ve her eserlerinde 
özgün, yeni ve tarifsiz güzellikte hayal dünyalarını ortaya koymuşlardır. Buna 
rağmen iki şair arasındaki en önemli fark hayatlarında edindikleri statüleridir. 
Ali Şîr Nevâî,  hükümdar Hüseyin Baykara’nın veziri ve valisi iken Fuzûlî, Hz. 
Hüseyin’in türbedarıdır. Maddi ve kültürel olanaklar açısından iki şair arasında 
büyük farklılık vardır. Ancak şiire bakış açıları arasındaki benzerlik ve 
Fuzûlî’nin Ali Şîr Nevâî’den etkilenişi iki şairi birbirine oldukça yaklaştırır. 
Fuzûlî’nin Nevâî’den etkilenmesine rağmen kendine özgü üslup ve söyleyiş 
yakalaması da şairin yetkinliğini ortaya koymaktadır. 

Bu amaçla iki şairi birbirine bağlayan ve özgünlüklerini oluşturan şeylerin 
neler olduğunu dîbâcelerinden yakalamak amacı ile bu çalışma yapılmıştır.     

Anahtar Kelimeler: Dîvân, Dibâce, Fuzûlî, Nevâî.    
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Öğretmen Eğitiminde 
 Kalite Düşüklüğüne Yol Açan Nedenler 

Yrd. Doç. Dr. Nilgün DAĞ 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

nilgundag@yahoo.com 

Öğrencilerin 2015 yılı LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ve TEOG (Temel 
Öğretimden Orta Öğretime Geçiş) sınavlarındaki derslere göre ortalama net 
sayıları ile PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı), PIRLS (Ulus-
lararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi) ve TIMSS (Uluslararası Mate-
matik ve Fen Eğilimleri Araştırması) gibi uluslar arası sınavlarda gösterdikleri 
başarı durumları dikkatleri “bir yönüyle” öğretmen eğitimine çekmekte; uzman-
ları ve alanın önde gelen isimlerini öğretmen eğitimindeki “kalite sorunu” üze-
rinde düşünmeye ve araştırmalar yapmaya yöneltmektedir. Bugün, öğretmen 
eğitiminde kalite arayışı, kalite arttırma çalışmaları ve kaliteye yönelik bir kül-
tür geliştirme çabası Türkiye’nin gündeminde olan önemi haiz bir konudur. 

Şüphesiz kalitenin ne olduğu ve nasıl ölçüleceği görece bir gerçekliğe sa-
hiptir. Ancak genel olarak ifade etmek gerekirse kalite, işlerin iyi yapılması 
arzusunu/gereğini çağrıştıran bir kavramdır. Olumlu eğitsel ve akademik sonuç-
ların ortaya çıkması ve bunun sürdürülerek geliştirilmesi kalitenin kanıtı olarak 
kabul edilmektedir. Aksi ise kalitenin azlığına, yokluğuna veya kalite sorunları-
na işaret etmektedir.  

Bu araştırma, öğretmen eğitiminde kalite düşüklüğüne yol açan nedenleri 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu araştırmayı diğer araştırmalardan ayıran iki 
temel farklılık vardır. İlki, araştırmanın öğretmen eğiticileri ile yürütülmesi; 
diğeri ise çoğu araştırmada olduğu gibi kalite sorunlarına değil de kalite düşük-
lüğüne yol açan nedenlere odaklanmasıdır. Ulusal ve uluslar arası alanyazında 
öğretmen eğitimdeki kalite sorunları mercek altına alınmış olsa da kalite düşük-
lüğüne yol açan nedenler uygulamalı araştırma bulgularıyla yeterince ortaya 
konmamıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın öğretmen eğitimindeki kalite arayışla-
rına mütevazı bir katkı sunacağı düşünülmekte ve bundan sonraki araştırmalar 
için de bir referans teşkil edeceği umulmaktadır.  

Araştırma, nitel araştırma modelinden oluşan bir yapı sergilemekte ve du-
rum çalışması yaklaşımını esas almaktadır. Araştırmanın özelliklerinden kay-
naklanan nedenlere bağlı olarak araştırmada ölçüt örnekleme tekniği kullanıla-
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caktır. Araştırma, mesleğinde 15 ila 20 yılını doldurmuş olan tecrübeli öğret-
men eğiticileri ile yürütülecek olup veriler öğretmen eğiticileri ile yapılan gö-
rüşmeler yoluyla toplanacaktır. Verilerin analizinde, içerik analiz yöntemi kul-
lanılacaktır. Araştırmanın uygulama çalışmaları devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kalite, Öğretmen, Öğretmen Eğitimi. 
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Lise Öğrencilerinin Transgenik Ürünler (GDO)  
Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi 

Sevgi BOZ 

Ayda TELLİOĞLU 

MEB-Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

sevgiboz@outlook.com 

Bu araştırma, lise öğrencilerinin transgenik ürünler (GDO) hakkındaki bil-
gi düzeyleri ve görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 
tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini, Hatay Antakya Anadolu 
Lisesi Ve Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 
2015-2016 yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın ör-
neklemini ise, Hatay Antakya Anadolu Lisesi Ve Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu 
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 
toplam 318 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin GDO bilgi düzeyine yönelik 
değerlerin belirlenmesinde frekans (f) ve yüzde (%) değerleri kullanılmıştır. 
Öğrencilerin GDO sorularına verdikleri cevaplar öğrenim gördüğü okul açısın-
dan bağımsız gruplar t testi ile sınıf düzeyi değişkenleri açısından da Tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) ve LSD çoklu karşılaştırma testinden yararlanılarak 
değerlendirilmiştir. Gruplar arasındaki farkın anlamlılık düzeyi belirlenmeye 
çalışılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin GDO’lu ürünler konusunda 
sahip oldukları bilginin yeterli olmadığı, GDO’lu ürünlerin kullanımından ka-
çındıkları sonucuna varılmıştır. 
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Mültecilerde Türkiye Algısı “Tokat İli Örneği” 

Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ 

Mehmet TATAN 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

sonmez.omerfaruk@gmail.com 

Ülkemizde son zamanlarda mülteci statüsünde birçok kişi bulunmaktadır. 
Bu kişiler gerek savaş gerekse diğer nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek 
zorunda kalmışlardır. Ülkemiz bu kişilere insan olarak yaşayacakları koşulları 
sağlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Tokat il merkezi 
sınırları içerisinde bulunan mültecilerde Türkiye algısını belirlemektir. Çalışma 
2016 yılı içerisinde yapılmıştır. Çalışma gurubunu mülteci konumunda Tokat ili 
sınırları içerisinde bulunan 14 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma 
desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış 
görüşme formu uygulanmıştır. Mültecilerin verdiği cevaplar belirli temalar al-
tında toplanmış ve değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelime: Türkiye, Algı, Mülteci 
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Cumhuriyet Dönemi İlkokul Matematik Dersi  
Öğretim Programlarının Eşitlik İlkesi Bağlamında  

Değerlendirilmesi 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZTÜRK 

Doç. Dr. Mehmet Fatih ÖZMANTAR 

Arş. Gör. Gülay AGAÇ  

Gaziantep Üniversitesi 

gulayagac@hotmail.com 

Eşitlik ilkesi, NCTM’de Okul Matematiği İçin İlkeler ve Standartlar kap-
samında yer alan altı ilkeden biridir. Matematik eğitiminde yüksek kaliteyi he-
defleyen bu ilke, tüm öğrenciler için eşitlik, yüksek beklentiler ve bu beklentile-
ri gerçekleştirmek için gerekli desteğin sağlanmasını öngörmektedir. Bu doğrul-
tuda, öğrencilerin bireysel özelliklerine, geçmiş deneyimlerine veya fiziksel 
durumlarına bakılmaksızın, tüm öğrencilere gerekli fırsat ve destek verilerek 
yüksek beklentilere ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada da, 1926’dan 
günümüze Cumhuriyet dönemi ilkokul matematik dersi öğretim programları 
eşitlik ilkesi açısından incelenmiştir. Böylece,  Türkiye’deki ilkokul matematik 
dersi öğretim programlarında tüm öğrencilerin matematiği etkili bir şekilde 
öğrenebilmesine yönelik düzenlemelere yer verilip verilmediği, eğer yer veril-
mişse ne tür düzenlemelere yer verildiği ve reform ya da revizyon şeklindeki 
program değişikliklerinin eşitlik ilkesi anlayışında bir değişime yol açıp açma-
dığı incelenmiştir.  1926’dan günümüze kadar ilkokul matematik dersi öğretim 
programlarının eşitlik ilkesi bağlamında karşılaştırmalı olarak incelendiği bu 
çalışma nitel bir araştırma olarak desenlenmiş olup, programlara ilişkin yazılı 
dokümanlar içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, 1926 
ilkokul matematik dersi öğretim programında eşitlik ilkesine yönelik herhangi 
bir düzenlemeye yer verilmediğini göstermiştir. Bununla birlikte, bireysel fark-
lılıkları dikkate alma, öğrenme güçlüklerini belirleme ve müdahale etme, öğ-
renme eksikliklerini belirleme çalışmalarına 1936’dan 2015’e kadar tüm prog-
ramlarda yer verildiğini göstermiştir. Ayrıca sonuçlar, 1968 programının geç ve 
güç öğrenen öğrencilerin yanı sıra üstün başarılı öğrenciler ve başarısız öğrenci-
ler için sınıf içi ve sınıf dışı destekleyici çalışmalar içermesi, bu doğrultuda veli 
desteğini, meslektaş ve okul yönetimi işbirliğini içermesi, öğrencinin yetenekle-
ri doğrultusunda ilerlemesine imkan sağlanması, öğrenci seviyesine uygun ders 
materyalleri kullanma ve kullandırma gibi çok sayıda düzenlemelerle eşitlik 
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ilkesi açısından diğer programlara göre daha zengin bir yapıda olduğunu gös-
termiştir. Aynı zamanda, 2005 programında “Her çocuk matematiği öğrenebilir” 
ifadesiyle eşitlik ilkesi ilkokul matematik dersi öğretim programının vizyonu 
olarak ifade edildiği görülmüştür. İlk defa 2015 programında ise eşitlik ilkesi 
kapsamında öğrenciler arasında kültürel farklılıkların dikkate alınmasına yer 
verildiği belirlenmiştir.   

Anahtar kelimeler: İlkokul Matematik Programları, Matematik Eğitimi, 
Eşitlik İlkesi, Tarihsel Perspektif.  
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Sözlü Anlatıların Çeşitlenmesine Bir Örnek:  
Bamsı Beyrek Hikâyesi 

Okutman Mehmet ALPTEKİN 

Gaziantep Üniversitesi 

meh.alptekin@hotmail.com 

Türk dünyası sözlü kültür geleneği içerisinde “Bamsı Beyrek” hikâyesi 
önemli bir yere sahiptir. Dede Korkut Hikâyelerinin üçüncüsü ve en uzunu olan 
“Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Boyu” destan geleneği içerisinde; Altaylarda 
“Alıp-Manaş”, Kazak ve Karakalpaklarda “Alpamıs”, Özbeklerde “Alpamış”, 
Tatarlarda “Alıp Memşen” adları ile bilinmektedir. Toplumsal şartların ve coğ-
rafyanın değişmesi sonucunda “Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek” boyu halk 
hikâyesi ve masal türüne dönüşerek Anadolu’da; “Bey Böyrek”, “Bağ Böyrek”, 
“Bey Beyrek”, “Bey Bira”, “Bey Bayram” gibi isimlerle yaşamaktadır. 

Tarihin ilk dönemlerinde şifahi edebiyatta insanların ihtiyacını karşılayan 
Bamsı Beyrek destanı yerleşik yaşama geçilmesiyle çeşitlenmeye uğramıştır.  
Bazen halk hikâyesi, bazen çocukların büyülü dünyasında masal, inançlar çev-
resinde efsane, âşık meclislerinde türkü; değişen yaşam koşullarına adapte ola-
rak modern edebiyatta tiyatro, senfoni, mensur şiir ve sinema olarak her dö-
nemde insanların ihtiyacına göre şekil alarak varlığını sürdürmektedir. 

Bildirimizde Bamsı Beyrek Hikâyesi Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araş-
tırma (İnceleme-Metin) adlı doktora tezimizin beşinci bölümünü oluşturan 
Bamsı Beyrek Destanı’nın Diğer Türlerle İlişkisi bölümünden faydalanacağız. 
Böylece aslı bir destan olan anlatımızın dönemlere göre halkın ihtiyaçlarına 
göre nasıl değiştiğini örneklerle göstermeye çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Bamsı Beyrek,  Anlatı, Tür, Çeşitlenme. 
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Öğretmen Adaylarının Bağımsız Türk Cumhuriyetleri 
Bayrak ve Başkent Bilgisi 

Doç. Dr. Halil TOKCAN 

Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 

haliltokcan@gmail.com 

Ayten KARACA 

Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 

aytenkaraca51@gmail.com 

Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının Bağımsız Türk Cumhu-
riyetleri bayrak ve başkent bilgisini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak Türkiye dışında kalan Bağımsız Türk devletleri olan Azerbaycan, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türk-
menistan’ın renkli bayraklarının yer aldığı bir soru kâğıdı öğrencilere verilmiş, 
öğrencilerden bayrağı verilen ülkenin hangisi olduğu ve bu ülkenin başkentinin 
neresi olduğu sorulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının 
bağımsız Türk cumhuriyetleri bayrak ve başkent bilgisi genel sonuçları incelen-
diğinde öğretmen adaylarının bayrak bilgisinin başkent bilgisine oranla bir par-
ça daha iyi olduğu ama ikisinin de bilgisinin yetersiz olduğu söylenebilir. Öğ-
retmen adaylarının bayrağını ve başkentini en iyi bildikleri bağımsız Türk 
Cumhuriyetinin Azerbaycan olduğu (bayrağı bilenler%64; başkenti bilenler 
%61.5) en az bildikleri ülkenin ise ise Özbeksitan (bayrağı bilenler %8.5, baş-
kentini bilenler %3.5) olduğu görülmektedir. Araştırmaya dayalı şu öneriler 
yapılabilir. Öğretmen adaylarının bayrak duyarlılığı ve bilgisi için fakülte kori-
dorlarına bağımsız Türk devletlerinin harita, bayrak ve temel bilgileri olan afiş-
ler asılmalıdır. Türk cumhuriyetleri ile ilgili fakültelerde konferanslar verilmeli 
ve bunlar teşvik edilmelidir.  

Anahtar kelimeler: Öğretmen Adayı, Türk Cumhuriyetleri, Bayrak, Baş-
kent 
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Ebeveyn-Çocuk İlişkisinin 4-5 Yaş Grubu Çocukların 
Duygu Düzenleme Becerilerini Yordaması 

Doç. Dr. Esra DERELİ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

derelie@ogu.edu.tr 

Bu araştırma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koor-
dinatörlüğü tarafından, proje ( Proje Kodu: 2016-) olarak desteklenmek-
tedir. Desteklerinden dolayı ESOGÜ BAP Koordinatörlüğüne teşekkür 
ederim. 

Bireyin doğduğu andan itibaren ebeveyni kurduğu bağ çocuğun varlığının 
devam etmesini sağlarken, yaş ilerledikçe bu etkileşim hayatlarının tümünü 
etkileyen bir yaşam biçimi haline gelmektedir. Bu süreçte çocuklar ve ebeveyn-
ler farklı ev ve farklı dinamiklere sahiptirler. Çocuk ve ebeveynlerin dinamikleri 
çocuk üzerinde olumlu ya da olumsuz güçlü bir etkiye sahiptir Bu araştırmanın 
amacı ebeveyn-çocuk ilişkisinin çocukların duygu düzenleme becerilerini yor-
dayıp yordamağını, çocukların özlük niteliklerine göre ebeveyn-çocuk ilişkisi-
nin ve duygu düzenleme becerilerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. 
Araştırma taramada modellerinden ilişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştiril-
miştir. Araştırmanın örneklemini Eskişehir’de altı farklı okul öncesi eğitim ku-
rumuna devam eden 4- 5,5 yaş aralığında, 215 çocuk oluşturmaktadır.  Veri 
toplama aracı olarak kişisel bilgi formu;  Pianta (1992) tarafından geliştirilen, 
Akgün ve Yeşilyaprak (2010) tarafından Türkiye’ye uyarlanan Ebeveyn – Ço-
cuk İlişkisi Ölçeği; Shields ve Cicchetti, 1995) tarafından geliştirilen ve 4-5 yaş 
grubu çocuklar için Dereli, Danişman, Akın ve Yaya (2015) tarafından Türki-
ye’ye uyarlanan Duygu Düzenleme Kontrol Listesi kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde bağımsız gruplar için t testi, ANOVA ve çoklu regresyon analizi 
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ebeveyn-çocuk ilişkilerinin çocukların 
duygu düzenleme becerileri alt boyutlarını anlamı düzeyde yordadığı bulunmuş-
tur. Ayrıca araştırmada çocukların bazı özlük niteliklerine göre ebeveyn-çocuk 
ilişkilerinin ve duygu düzenleme becerilerinin anne-baba öğrenim düzeyi ve 
ailenin gelir düzeyine göre farklılaştığı tespit edilmiştir 

Anahtar Kelimeler:  Ebeveyn-Çocuk İlişkisi, Duygu Düzenleme Beceri-
leri, Okul Öncesi Dönem 
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Y Neslinin Gözünden Tüketim 

Yrd. Doç. Dr. Sevim GÜVEN 

Yrd. Doç. Dr. Demet ŞAHİN 

Ensar YILDIZ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Günümüzde değişen birçok değerle birlikte tüketim algısı da alışkanlığı da 
değişmiştir. Tüketim bugün temel ihtiyaçların karşılanmasından öte başkalaşım 
geçirerek farklı bir forma bürünmüştür. Kişiyi tüketmeye yönelten çok farklı 
etkenler vardır. Bu tetikleyiciler çevre faktörleri ve kişinin kendine ait iç faktör-
lerdir. Ayrıca tüketim alışkanlıkları içinde yaşadıkları ülkenin kültürel,  ekono-
mik ve siyasi dinamiklerine bağlı olarak değişmesinin yanı sıra psikolojik fak-
törler de davranışların değişmesinde önemlidir.  

Tüketim alışkanlığı ve algısı nesilden nesle farklılaşmaktadır. Nesiller X,Y 
ve Z nesli olarak tanımlandığı günümüz dünyasında üniversitesi öğrencileri Y 
nesli olarak nitelendirilmektedir. Y nesli uyumsuz ve rahat para harcamayı se-
ven bir nesil olarak tanımlanmaktadır ve bu nesil ülke nüfusumuzsun %35’ini 
oluşturmaktadır. Mevcut üniversite öğrencileri bu nesle karşılık gelmektedir. Bu 
noktadan hareket edilerek araştırmada 2015-2016 eğitim öğretim güz dönemin-
de Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD öğrenim görmekte olan 
öğretmen adaylarının tüketim algıları karikatürler yoluyla ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak tasarlana-
nın bu araştırmanın çalışma grubu uygun örnekleme yoluyla belirlenmiş 80 
öğrenciden oluşturmaktadır. Çalışmada veriler öğrencilere A4 kağıda dağıtıla-
rak tüketimi nasıl algıladıklarına ilişkin bir karikatür çizmeleri ve bunu açıkla-
maları istenmesi yoluyla elde edilmiştir. Uygulama için öğrencilere 25 dakika 
süre verilmiştir. Çalışmada verileri nitel araştırma verileri çözümle yöntemle-
rinden içerik analizi ve sanat temelli analiz yoluyla değerlendirilmiştir. Çalış-
mada tüketici ana karakteri olarak kadının ön plana çıktığı, israfın çok fazla 
olduğu yönünde görüş birliği olduğu ve tüketici bilincinin oluşmadığı vb. bul-
gularına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Tüketici davranışları, Y nesli, karikatür 
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İlkokul Öğrencilerinin “Yardımlaşma”  
Değer Algılarının Çizimlerle Belirlenmesi 

Arzu SÖNMEZ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu 

arzusonmezgop@gmail.com 

Özlem KUM 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu 

ozlem.kum@gop.edu.tr 

Yardımseverlik karşılık beklemeden ihtiyacı olan kişilere imkanlarını 
sunmak anlamına gelmektedir. Özellikle bu değer çocuklarımıza ilkokuldan 
itibaren verilmesi gereken ve üzerinde durulması gereken bir değerdir. Gelecek 
kuşakların bir bütün olarak bir arada yaşama kültürünü oluşturmaları açısından 
önemlidir. Bu noktada çocuğun yaşamında önemli bir yer edinmesi gereken 
yardımseverlik değerini nasıl algıladıkları önem kazanmaktadır. Nitel araştırma 
yaklaşımlarından fenomenoloji (olgu bilim) deseninin kullanıldığı bu araştırma-
da ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin yardımseverlik algılarının çizimlere nasıl yan-
sıdığı amaçlanmıştır. Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. 
Çalışma grubunu Tokat merkezde ulaşım ve çalışma olanakları düşünülerek 
seçilen bir ilkokuldaki 4. Sınıf öğrencileri (18 öğrenci) oluşturmaktadır. Araş-
tırmanın verileri çizim ve görüşme tekniklerinin bir arada kullanılması ile top-
lanmıştır. Araştırmada çizim tekniği ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi 
kullanılarak analiz edilirken; görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ise be-
timsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yardımlaşma, Değer, Çizim, Resim 
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Öğretmen Adaylarının Türk Dünyası Devletlerini  
Haritada Saptama Düzeyi 

Doç. Dr. Halil TOKCAN 

Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 

haliltokcan@gmail.com 

Merve BALCI 

Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 

mervebalci1@hotmail.com 

Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının Türk Dünyası devletle-
rini haritada saptama düzeyini tespit etmektir. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak Türkiye’de ortaokullarda sosyal bilgiler ders kitabı olarak kullanılan 
Türk dünyası haritasından türetilen dilsiz harita kullanılmıştır. Bu haritada 7 
Türk cumhuriyeti ve 11 özerk cumhuriyetin ismini öğretmen adaylarının yaz-
maları istenmiştir. Adaylarının Türk dünyası devletlerini haritada saptama dü-
zeyi incelendiğinde adaylarının haritada yerini en iyi bildikleri ülkenin öncelikle 
Türkiye (%100)  sonra  K.K.T.C.(%83.8)  olduğu görülmektedir. K.K.T.C.’den  
sonra öğrencilerin haritada yerlerini bildikleri diğer ülkeler  sırayla Kazakistan, 
Azerbaycan olmuştur. Öğretmen adaylarının dilsiz haritada yerini en az tespit 
edebildikleri bağımsız Türk cumhuriyeti ise Kırgızistan olmuştur. Kırgızistanın 
yerini doğru tespit eden öğretmen adayı oranı sadece %21.3’dür. Kırgızistan bu 
oranıyla özerk cumhuriyetler arasında yer alan Nahçivan’ın bile gerisinde kal-
mıştır. Nahçivan’ın haritada bilinme oranı %24.5’dir. Özerk cumhuriyetler ara-
sında Nahçivandan sonra öğretmen adaylarının yerini en iyi bildikleri diğer 
özerk Türk cumhuriyetleri Doğu Türkistan (Uygur); ve Tataristan’dır. Öğret-
men adaylarının haritada yerini en az tespit edebildikleri özerk cumhuriyetler 
ise sadece iki öğrencinin yerini bildiği %0.9 bilinme oranıyla Karakalpakistan 
ve 262 aday arasında hiçbir öğrencinin yerini bilemediği %0’lık bilinme oranıy-
la Kabardin Balkar özerk cumhuriyetleri olmuştur. Bu araştırmaya dayalı öğ-
retmen adaylarının bağımsız Türk devletlerini ve özerk cumhuriyetleri tanıma-
sına yönelik olarak fakülte koridorlarına Türk dünyası haritası asılması önerile-
bilir. 

Anahtar kelimeler: Öğretmen Adayı, Türk Dünyası, Harita 
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Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin “Türk Dünyası”  
Algılarının Çizimlerle Değerlendirilmesi 

Özlem KUM 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu 

ozlem.kum@gop.edu.tr 

Arzu SÖNMEZ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu 

arzusonmezgop@gmail.com 

Çalışmanın amacı güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin Türk dünyası algıla-
rının çizimlerle ortaya konulmasını amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yaklaşım-
larından fenomenoloji (olgu bilim) deseninin kullanılmıştır. Çalışma 2016-2017 
eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Çalışma grubunu Tokat merkezde ulaşım ve 
çalışma olanakları düşünülerek seçilen güzel sanatlar lisesi 12.sınıf öğrencileri 
(14 öğrenci) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri çizim ve görüşme teknikle-
rinin bir arada kullanılması ile toplanmıştır. Araştırmada çizim tekniği ile elde 
edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilirken; görüşmeler 
sonucunda elde edilen veriler ise betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz 
edilmiştir. Analiz sonuçlarında öğrencilerin Türk dünyası algıları ortaya konul-
maya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Çizim, Resim. 
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Büyük Kurtarıcı Demokrasi:  
Öğrencilerin Demokrasi Algısı 

Yrd. Doç. Dr. Sevim Güven 

Yrd. Doç. Dr. Demet Şahin 

Ensar Yıldız 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Demokrasi hem tarihsel süreç içerinde hem de siyasetin değişen sürecinde 
sürekli farklı tanımlanmıştır. Ne olduğu ve ne olması gerektiği tartışmaları için-
de bile demokrasi her zaman eşitlik fikrini savunmaktadır. Demokrasi en fazla 
içselleştirildiği ya da bilincinin oluşturulduğu kurumların başında okullar gel-
mektedir. Okullarda hem demokrasi eğitimi hem de demokratik eğitim gerçek-
leştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alır. Bir ülkenin gelişmesindeki 
önemli gösterge demokrasi fikrini benimsemiş nesillerdir. 

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin demokrasiye ilişkin değerlen-
dirmelerini tespit etmektir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ola-
rak tasarlanan bu araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yoluyla belir-
lenmiş 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde özel bir okulda öğrenim 
görmekte olan 7-8 sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada öğrencilere  1. 
Demokrasi nedir? Nasıl tanımlarsınız? 2. Demokrasi……………….gibidir? 
Çünkü…….. 3. Demokrasinin senin için ne anlama geldiğini resim olarak çize-
bilir misin? İfadelerinin bulunduğu bir A4 kâğıdı verilmiştir. Sınıf öğretmeni 
tarafından öğrencilere çalışmanın amacı ve ne yapmaları gerektiği anlatılmış ve 
bunları yapabilmeleri için 30 dakika süre verilmiştir. Verilerin çözümlenmesin-
de içerik analizi ve göster bilimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma 
neticesinde demokrasin eşitlik demek olduğu, eşitlik, terazi, özgürlük gibi meta-
forlarla tanımlandığı ve daha çok ağaç, kuş, sandık gibi simgelerle ifade edildiği 
bulgularına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Metafor, Ortaokul öğrencileri 
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Yemen’de Bir Türk Köyü Olan Beyt-El Türkî’de 
Yaşayanların Evlilik Adet ve Törenleri 

Doç. Dr. Mehmet Karataş 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

mehmet.karatas@gop.edu.tr 

Bu çalışma, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan-
lığı ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından desteklenen “Uzaklarda Unutul-
muş Bir Türk Köyü: Beyt-el Türkî (Mahwit Sana'a, Yemen) isimli proje kapsa-
mındaki araştırmanın bir boyutudur. Osmanlı Devleti’nin Yemen’deki ilk hâki-
miyeti sırasında kurulmuş olan köy, günümüzde Yemen Cumhuriyetinin 
Mahwit ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, tarihsel 
süreçte Osmanlı Devleti’nin terk etmek durumunda kaldığı coğrafyalardan birisi 
olan Yemen'de bulunan Anadolu kökenli Türk nüfusunun önemli bir parçası 
konumundaki Beyt-el Türkî köyünde yaşayan Türklerin evlilik adetlerinin ve 
törenlerinin ortaya konulmasıdır. Ana kültür kalıbından uzak kalmalarına ve 
Yemenlilerle yüz yıllarca birlikte yaşamış olmalarına bağlı olarak ev tipleri 
yemek, düğün ve cenaze gelenekleri gibi bir takım özellikler yaşadıkları ülkenin 
koşullarıyla ve kültürüyle benzerlik göstermektedir. Yine de mekânsal farklı-
laşmaya rağmen, çeşitli boyutlarda kültürel sürekliliğin varlığı önemli bir özel-
liktir. Bu sürekliliği belirlemede evlilik adet ve törenlerinin günümüz Türki-
ye’sindeki evlilik adet ve törenleriyle benzerlik ve farklılaşmalarının ortaya 
konulmasının önemli bir katkısının olacağını düşünmekteyiz. Bu bağlamda; 
Gelin adayının belirlenmesi hangi usuller çerçevesinde yapılmaktadır? Başlık 
alınmakta mıdır? Takı istenilmekte midir? Erkek tarafı kız tarafının akrabalarına 
kıza yakınlığına göre bir takım hediyeler almak zorunda mıdır? Söz, nişan ve 
düğün adetleri nelerdir? Dini ve resmi nikâh ayrımı varımıdır? Erkek tarafından 
(damat adayı) gelin adayının annesi için anne hakkı, dayısı için dayı hakkı ola-
rak bir takım taleplerde bulunulmakta mıdır? Gibi sorular ele alınarak tartışıla-
caktır. 
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Sosyal Bilgiler Eğitimi ve İnsan Kimliği 

Yrd. Doç. Dr. Deniz TONGA 

 Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

deniztonga@hotmail.com 

Sadettin ERBAŞ 

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

s.erbas_66@hotmail.com 

Sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri de iyi insan ve iyi vatandaş 
yetiştirmektir. Ancak yapılan çalışmalarda iyi insan ve iyi vatandaş tanımları 
birbirinden farklılık arz etmektedir. Sosyal bilgilerin konusu temel olarak in-
sandır. Aslında bütün bilimler dolaylı ve doğrudan insanı temele alan, insanın iç 
dünyasını ve dış dünyasını keşfetmeye çalışan araştırmalar yapar. Sonra da elde 
edilen bulgular insanlarla paylaşılır. Sosyal bilgiler dersinin içeriğini de ilkokul 
ve ortaokulda sosyal bilimlerin verileri oluşturur. Sosyal bilgiler dersinin içeri-
ğinde insana lazım olacak pek çok değer, beceri ve bilgiden bahsedilirken, biz-
zat “insan” kavramı ve “insan kimliği” üzerinde yeterince durulmadığı dikkatle-
ri çekmektedir. Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde öğrencilere ka-
zandırılması gerektiğine inanılan “İnsan Kimliği” üzerine bir değerlendirme 
yapmaktır. Kimlik söz konusu olduğunda genel olarak etnik kimlik, milli kim-
lik, siyasi kimlik, dini kimlik, cinsel kimlik gibi konular akla gelir. Oysa bu 
etiketler insana vurulur. İnsan bu noktada aslında bir zemin konumundadır. 
Dünya genelinde insanlar farklı dinlere inanırlar, farklı kültürlere, dillere, renk-
lere ve inançlara sahip olabilirler. “İnsan kimliği” ise tüm insanları ortak bir 
paydada buluşturan bir kavramdır. İnsan kimliği insan olma bilincidir. İnsanın 
insanlığına ait değerleri keşfedip, kendini gerçekleştirme sürecidir. Bu durum 
bir yönüyle insanın kendini tanımasını ifade eder. Bu bağlamda çalışmada önce-
likle sosyal bilgiler dersi ve amaçları tartışılacak, ardından da iyi insan yetiştir-
me amacı ile insan kimliği ilişkilendirlmeye çalışılacaktır. Sosyal bilgiler der-
sinde insan kimliğine ve bu kimliği oluşturan evrensel insanlık değerlerine bi-
linçli olarak yer vermenin, iyi insan yetiştirmeye katkı sağlayacağına inanılmak-
tadır.  

Anahtar kelimeler: Sosyal Bilgiler, Kimlik, Kimlik İnşası, Değerler.  
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Etnopedagoji’nin Kuramsal Çerçevesi Ve Gelişimi 

Fadıl ŞİRAZ 

Doç Dr. Servet DEMİR 

Doç. Dr. Erdal BAY 

Gaziantep Üniversitesi 

fadilsiraz@yahoo.com 

Etnopedagoji, pedagoji literatüründe 20. Yüzyılın ortalarında kullanılmaya 
başlanmış bir terimdir. Etnopedagoji, Yunanca “etnos” ve “Pedagoji” kelimele-
rinin birleşmesiyle oluşmuştur Etnos kelimesinin birçok anlamı olmasına rağ-
men etnopedagojide kullanım olarak  “halk, millet” olarak ele alınmıştır.  Peda-
goji kelimesi ise “eğitimbilim”dir. Bazı Avrupa ülkelerinde ve bazı ABD kay-
naklı literatürde “ethnoeducation” terimi de bir program olarak karşımıza çık-
maktadır. Ulaştığımız yazılı, elektronik kitaplar ve makalelere göre etnopedago-
ji terimi ilk defa 1966 yılında G. N. Volkov tarafından “Çuvaş Halkının Etno-
pedagojisi” eserinde kullanılmıştır. Volkov daha sonra ise “Etnopedagoji ” adlı 
eserini 1974 yılında yayınlamıştır. Etnopedagojinin ABD’de ise Burger tarafın-
dan 1968 yılında kullanıldığı görülmüştür. Burger’in kullanım amacı Anglo-
saksonlar dışındaki milletler için (İspanyollar gibi) ve yerli halkla ilgili eğitim 
programlarında düzenlenmedir. Volkov tarafından etnopedagoji “... aile, kabile 
ve ata kültürü (halk kültürü) değerlerine, ahlaki, ve estetik görüşlerine göre 
çocukların yetiştirilmesinde ve eğitilmesinde ampirik (deneye dayalı) tecrübe 
bilimidir” olarak tanımlamıştır.  Volkov, etnopedagojiyi yeni bir bilim olarak 
tanımlarken Burger ise yeni bir alt disiplin olarak tanımlamıştır. Volkov tarafın-
dan etnopedagoji, pedagojik literatürde kullanılmaya başlandıktan sonra genel-
likle eski Sovyetler Birliği’nin hemen hemen tüm halkları için etnopedagojik 
çalışma yapılmıştır. Yaptığımız literatür taramasında etnopedagoji ile ilgili Tür-
kiye’de bir çalışma ile karşılaşılmamıştır. Bu çalışmanın amacı; etnopedagojinin 
kuramsal temellerini ifade etme amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın genel ama-
cı doğrultusunda ortaya konulan ve araştırılan problemler ise şunlardır: 

1.  Etnopedagoji, pedagoji literatürüne nasıl girmiştir ve gelişim dönemi 
nasıl bir süreçtir? 

2.  Etnopedagoji’nin amacı, metotları, ilişkisi olduğu diğer bilim dalları, 
konusu ve kaynakları nelerdir? 
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Bu çalışmada literatür tarama ve doküman analizi tekniği ile veri toplan-
mış ve analizi yapılmıştır. Bu çalışma, Türk kültürünün pedagojik bağlamda 
incelenmesine temel oluşturarak ve eğitim programlarımıza kaynak hazırlaya-
cak olması bakımından önemli görülmektedir. Sonuç olarak; Türkiye’de, etno-
pedagoji, eğitim programlarına kaynak ve araç-gereç sağlayacaktır. Eğitim bi-
liminde birçok alt disiplinde etnopedagoji ile ilgili çalışma alanı bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Etnopedagoji, Etnopedagojinin Kuramsal Çerçevesi, 
Etnopedagojinin Gelişimi 
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Göktürk Yazıtlarındaki Okuma-Anlamlandırma ve  
Harf Çeviri Yanlışlıkları Üzerine Çalışma 

Ramazan SARIGÜN 

bedizetci@gmail.com 

Türkçenin,saptanan ilk “yazılı” ürünü “Göktürk Yazıtları (Orhun Yazıtla-
rı)”dır. Bu yazıtların  Göktürkçe olduğu 15 Aralık 1893 tarihinde V.Thomsen 
tarafından Danimarka Bilimler Akademisindeki toplantıda açıklanmıştır. Yazıt-
larla ilgili ilk “bildiri” ise 1894 yılında Kopenhag’da yayımlanmıştır. Yayımla-
nan bu “ilk bildiri”nin üzerinden 120 yıl geçmesine karşın  “yazıtlarla” ilgili 
çalışmalar hala tamamlanabilmiş değildir. 

 Bu çalışmada Göktürk Yazıtları üzerindeki  “okuma”  ve  “Türkçeye çe-
virmede”  saptanan yanlışlıkların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. “Göktürk 
Yazıtları”nda kullanılan “damga” ve onların “Türkçe “ karşılıkları verilirken bu 
zamana kadar genel olarak “Batı Lehçesi-Oğuzca”(Osmanlı Türkçesi) temel 
alınmıştır. Kanımca ”Damgaların” karşılıkları verilirken “Batı Lehçesi”nin 
(Oğuzca) değil,”Kuzey-doğu”nin (Kıpçakça-Çağatayca vb.) temel alınması 
gerekmektedir. Bu düşüncenin temel sebepleri aşağıda vurgulanmaktadır: 

Eski Türkçenin başlangıçta iki ana lehçeye ayrıldığı kabul edilmektedir: 
Kuzey-doğu lehçesi (Kıpçakça-Çağatayca ),Batı Lehçesi (Oğuzca).Yazıtlar 
“Oğuz Lehçesiyle” kaleme alınmamıştır. Yazıtlarda “Göktürkler”den ve “Oğuz-
lar”dan ayrı bir halk gibi söz edilmesi “Göktürklerin” ve “Oğuzların” ayrı birer 
lehçeye sahip olduklarını göstermesi bakımından önemlidir. “Göktürk Yazıtları” 
ındaki pek çok sözcüğün kuzey-doğu lehçesini kullanan “Kazaklar, Kırgızlar 
vb.” Türk soylarında aynı biçimde hala kullanılıyor olması, ”Göktürkçe” nin 
kuzey-doğu lehçesi grubundaki bir lehçe olmasını göstermesi bakımından en 
önemli kanıttır. Göktürklerin konuştuğu “dil” daha çok günümüz “ortaasya” 
sında kullanılan “lehçelere” daha yakın bir lehçedir. 

 Kısaca, “Göktürkler”, Kuzey-Doğu Lehçesini kullanmaktadırlar. Yazıtlar 
çevrilirken bu önemli ayrıntının “göz önüne” alınması gerekmektedir. 

 Yazıtları incelerken, orijinal fotoğraflardan yararlanılmıştır. Orijinal fo-
toğraflardaki kimi harflerin, “Latin” alfabesine çevrilirken yanlış çevrildiğini; 
kimi sözcüklerin de yanlış okunduğu için yanlış anlamlandırıldığı tespit edil-
miştir. 

Anahtar sözcükler: Kültigin Yazıtı, Okuma, Anlamlandırma, Karşılaş-
tırma  
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Öğretmen Yetiştirme Politikaları Bağlamında,  
Öğretmen Yetiştirme Kaynağı Olarak  

Öğretmen Liselerinin Dönüşümü 

Doç Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU 

Suat AKTAN 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

suat6565@mynet.com 

Giriş: Köy enstitülerinden öğretmen yetiştirmeye yönelik olarak orta öğre-
tim düzeyinde kurulmuş Anadolu öğretmen liseleri, köklü bir geçmişe sahip 
eğitim kurumlarıdır. Öğretmenlik mesleğinin yanında birçok becerinin uygula-
malı biçimde kazandırıldığı; yapıcı, yaratıcı, üretici, el işlerinde becerikli, özve-
rili ve idealist öğretmenlerin yetiştirildiği köy enstitülerinin (Kartal, 2008) kapa-
tılmasından sonra, ortaöğretim düzeyinde bu amaca hizmet etme yönünde 
önemli bir misyon üstlenen öğretmen liseleri; öğretmen yetiştiren yükseköğre-
tim kurumlarına öğrenci hazırlamak, öğrencilerine; öğretmenlik mesleğini sev-
dirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları 
kazandırmak amacıyla kurulmuşlardır (MEB, 1998). Anadolu öğretmen lisesi 
mezunları öğretmenlik mesleğini tercih ettiği zaman ek puan almaya başlamış-
tır. Kartal’a (2011) göre öğretmen lisesi mezunlarının bu fakülteleri tercih etme-
leri karşılığında ek puan verilmesi ve ilk sıralarda tercih edenlere burs verilmesi 
gibi özendirici tedbirlerle, öğretmen adaylarının hem nitelikli öğrenciler arasın-
dan hem de mesleğe ortaöğretim sıralarında motive olmuş öğrencilerin alınması 
amaçlanmıştır.    

Amaç: Bu araştırmanın amacı, öğretmen yetiştirme politikaları bağlamın-
da öğretmen liselerinin dönüşümüne ilişkin  eğitim yöneticileri, maarif müfettiş-
leri, öğretmen lisesi mezunu öğretmenler ve akademisyenlerin görüşlerini belir-
lemektir. 

Yöntem: Araştırmada nitel yaklaşımla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubu, üç eğitim yöneticisi, iki şube müdürü, iki maarif müfettişi, öğretmen 
lisesi mezunu üç öğretmen ve üç akademisyen olmak üzere toplam 13 kişiden 
oluşmaktadır. Katılımcılar amaçlı örneklem yoluyla belirlenmiştir. Çalışmanın 
verileri görüşme yoluyla toplanmıştır. Bunun için yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir.  
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Bulgular: Bulgular, “öğretmen yetiştirme politikaları”, “öğretmen lisele-
rindeki başarı”, “öğretmen liselerinin dönüşümü” başlıkları altında kategorilen-
dirilerek sunulmuştur. Katılımcıların önemli bir kısmı, öğretmen liselerinin 
öğretmen adaylarının hem nitelikli hem de mesleğe ortaöğretim sıralarında mo-
tive olmuş öğrenciler arasından seçilmesini sağladığını, bu sayede nitelikli öğ-
retmen yetiştirmede önemli bir misyon üstlendiği görüşünü paylaşmış; bu lisele-
rin dönüştürülmesinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Bazı katılımcılar son yıllar-
da öğrencilerinin tıp, eczacılık, mühendislik gibi alanları daha çok tercih ettikle-
rini, böylelikle bu liselerin asıl kuruluş amaçlarından saptığını, dolayısıyla dö-
nüştürülmelerinin doğru olduğunu savunmuşlardır.  
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Üniversite Gençliğinin Aile Kurumuna Bakışı 

Öğr. Gör. Mehmet Fatih KAYAN 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

kayanfatih@yahoo.com 

Problem Durumu 

Aile, insanlık kadar eski bir kurumdur. Sosyal bir varlık olan insanın yal-
nızlığı reddetmesi, karşıt cinse olan ilgi, neslinin devamını arzulaması vb. ne-
denler binlerce yıldır dünya üzerinde varlığını devam ettiren insanoğlu için aile-
yi hep önemli kılmıştır. Her ne kadar tarih içerisinde şekli, yapısı ve görevleri 
değişse de aile kurumu hiçbir zaman yok olmamış,  varlığını devam ettirmeyi 
başarmıştır. Aile ortamı, bireyin dünyaya geldiği andan itibaren içerisinde yer 
aldığı, yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli bakım ve desteğin ona sunul-
duğu sosyal bir ortamdır. (Özmen, 2004). 

Kökeni Arapça olan aile sözcüğü dilimizde birden fazla anlama karşılık 
gelmektedir. (Canatan ve Yıldırım, 2013). Ozankaya (1979) aileyi “İçinde insan 
türünün belli bir biçimde üretildiği, topluma hazırlanma sürecinin belli bir ölçü-
de ilk ve etkili bir biçimde cereyan ettiği, cinsel ilişkilerin belli bir biçimde dü-
zenlendiği eşler, ana-babalarla, çocuklar arasında belli bir ölçüde içten, sıcak, 
güven verici ilişkilerin kurulduğu, yine içinde bulunulan toplumsal düzene göre 
ekonomik etkinliklerin az ya da çok bir ölçüde yer aldığı toplumsal kurumdur” 
şeklinde tanımlamıştır.  Yörükoğlu (2000) ise aileyi “Eşlerin duygusal ve üre-
meye dair gereksinimlerinin karşılandığı, çocukların bakımının ve eğitiminin 
üstlenildiği, ortak amacı ve inançları olan bir yapı” olarak tanımlamıştır. 

 Aile bireyin sahip olduğu ilk sosyal kurumdur. Bu durum bireyin kişilik 
gelişiminde ailenin sınırsız bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim 
bireyin çevresiyle tutarlı bir sosyal ilişkiye sahip olmasının yolu içinden geldiği 
aile ortamıyla doğrudan ilişkilidir. Bunun yanında bireyin, kendine ve çevresine 
olan güvenin temelleri de aile ortamında atılmaktadır. (Karagül ve Masca, 
2005). Her toplum aile yapısını güçlü olmasını kendi varlığı için önemli görerek 
aileyi korumak, desteklemek ve aile yapısını korumayı teşvik etmek için uygun 
gördüğü çeşitli önlemleri alır (Alacahan, 2010). Türkdoğan (2002) Osmanlı’dan 
Günümüze Türk Toplum Yapısı adlı eserinde, aile yapımızla ilgili olarak elde 
etmiş olduğu bulgulardan yola çıkarak batılı ülkelere kıyasla ülkemizde ki aile 
yapısının durumunun henüz çokta vahim boyutlara ulaşmadığını müjdelemekte-



II. Uluslar Arası  Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 

                                                                    

  

198 

dir. Nitekim bulgular Osmanlı’dan günümüze; aile geleneği, aileye verilen an-
lam ve önemin hala canlılığını koruduğunu gösteriyor. 

Yakın zamana kadar toplumun temelinin aile olduğu herkesçe benimsenir-
di. Ancak günümüzde bir takım kuşkulu sözler, gittikçe daha fazla işitilir oldu. 
Aile kurumunun çağımızda yeri bulunmadığından, günün koşulları ile uyuşma-
dığından, hatta ancak tutucu düzenleri sürdüren bir araç olduğundan söz edilir 
oldu (Güler ve Ulutak, 1992). Yerine getirdiği fonksiyonların önemi nedeniyle 
toplumsal yapının merkezi unsurları arasında değerlendirilen aile, bugün geç-
mişte eşine çok aza rastlanılır risklerle karşı karşıyadır. Boşanmaların, tek ebe-
veynli ailelerin, nikâhsız birlikteliklerin, eşcinsel evliliklerin, evlilik dışı doğan 
çocukların sayısının artması; evlilik ve çocuk sahibi olmanın reddedilmesi veya 
mümkün olduğunca geciktirilmesi, toplumsal sistemin önemli bir öğesi olan 
aileyi fonksiyonlarını yerine getirme noktasında sıkıntıya sokmaktadır (Castells, 
2006, akt. Şentürk, 2008).  

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin aile kurumuna bakışı değerlendi-
rilecektir. Katılımcılar ile yapılacak olan odak grup görüşmesi sonrasında üni-
versite öğrencileri için aile kurumunun ne ifade ettiği, aile kurumunun günü-
müzdeki durumu, mutlu bir ailenin şartlarının ne olduğu, anne-babanın ailedeki 
rollerinin ne olduğu ve ideal evlenme yaşının kaç olduğu gibi sorulara cevap 
aranacaktır. 

Yöntem 

Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan odak grup görüşmesi kulla-
nılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2006) nitel araştırmayı; tümevarımcı bir yakla-
şımla, olayları ve olguları doğal ortamları içinde betimleme, katılımcıların bakış 
açılarını anlama ve yansıtma üzerine odaklanan araştırma yöntemi olarak tarif 
etmektedirler. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni 
kullanılmıştır. Olgu bilim deseni ise tüm katılımcıların ortak bir olguyu tecrübe 
ettiği durumlar olarak tanımlanmaktadır (Creswell, 2012). 

Araştırmanın çalışma grubunu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinde 4. Sınıfta 
öğrenim görmekte olan dokuz öğrenci oluşturmaktadır.  Çeşitli kültürlerden 
gelen insanların aile olgusuna ilişkin farklı bakış açılarını yansıtmak amacıyla 
çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin farklı coğrafi bölgelerden olmasına özen 
gösterilmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin aile kurumuna bakışına ilişkin araştırmacı tara-
fından hazırlanan altı adet soru katılımcılara yöneltilmiştir. Görüşme yarı yapı-
landırılmış, açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Açık uçlu soruların kullanılması 
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ile görüşme sürecine daha fazla esneklik kazandırılması, görüşülenlere daha 
fazla konuşma imkânı verilmesi ve daha detaylı bilgi elde edilmesi amaçlanmış-
tır. Görüşme yaklaşık 70 dakika sürmüştür. 

Yarı yapılandırılmış teknikle yapmış olduğumuz görüşme kamera ile kayıt 
altına alınmış, elde edilen ses kayıtları deşifre edilerek doküman haline getiril-
miş ve betimsel analiz tekniği kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Betimsel 
analizde amaç, elde edilen bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde 
okuyucuya sunulmasıdır. Bu analiz türünde katılımcıların görüşlerini çarpıcı bir 
şekilde yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntılara yer verilir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2006). 

Bulgular  

Katılımcılardan yedisi ailenin toplum için büyük önem arz ettiğinden ve 
neslin devamı için olmazsa olmaz bir pozisyona sahip olduğundan bahsederken, 
iki katılımcı aileyi toplum tarafından insanlara dayatılmış gereksiz bir olgu ola-
rak ifade etmektedir. Genel olarak katılımcılar anne-babanın ailedeki rollerinin 
eşit olması gerektiğinden fakat bizim toplumumuzda bu duruma çok sık rastla-
nılmadığını, daha çok babanın egemen olduğu bir aile yapısına sahip olduğu-
muzu ifade etmektedirler. Bunun yanında katılımcıların küçük bir kısmı babanın 
geçmişte olduğu gibi bugünde ailede reislik rolünü üstlenmesi gerektiğinden 
bahsetmektedir. Anne-babanın birbirlerine ve çocuklarına karşı sorumlulukları 
sorusuna ise katılımcılar genel olarak; çocuğun rahat bir şekilde yetiştirilebile-
ceği refah ortamının öncelikli olarak hazırlanmasını çocuk sahibi olmaya ön 
koşul olarak gördükleri cevabını vermektedirler. Bunun yanında katılımcılar 
ekonomik nedenleri göz önünde bulundurarak çocuk sayısını kısıtlı tutmadan 
yana görüş belirtmektedir. “Kadın ve erkek için ideal evlenme yaşı kaçtır?” 
sorusuna katılımcıların hemen hepsi benzer cevaplar vermiş, öncelikli olarak 
ekonomik bağımsızlığın kazanılması gerektiğini belirtmiştir. 
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Dîvân Şâirinin Eğitmen Ve Öğretmen Kimliği 

Prof. Dr. Gencay ZAVOTÇU 

Kocaeli Üniversitesi 

gencayzavot@hotmail.com  

Duygu ve düşüncelerin kısa ve öz (veciz) biçimde dışavurumu olarak nite-
leyebileceğimiz şiir, kişinin bilgilerini aktarmasında da etkili bir ifade biçimidir. 
Türk edebiyatının farklı dönemlerinde yazılan şiirlerde bunu görmek mümkün-
dür. Asırlar boyu yaşadığı toplumun duygu ve düşüncelerine tercüman olan 
Dîvân şâirinin bilgi aktarımında şiiri çok önemsediğini, öğretme / eğitme amaçlı 
olarak şiirden istifâde ettiğini söylemek mümkündür. Şiirin eğitme ve öğretme 
amaçlı yazılması ise dilinin sâde olmasını gerektirmiş ve geniş halk kesimi tara-
fından okunup anlaşılmasına vesile olmuştur.  

Eğitme ve öğretme endişesinin kuruluş dönemi şâirlerinde daha açık bir 
söylemle, 16 ve daha sonraki yüzyıl şâirlerinde ise daha ileri ve yetkin söylem-
lerle ifade edildiğini söylemek yanlış olmaz. Bu duruma örnek olarak, kuruluş 
dönemi şâirlerinden Dehhânî’nin  

Yüzi güldür saçı sünbül boyı serv ü lebi şekker 

Melek-sîret hasen-sûret kaşı fettân gözi câzû     

beytinde gözlemek mümkündür. Dehhânî’nin, ortak bir şiir dili oluşturmada 
sıkça başvurulan mazmûn niteliğindeki sözcüklerin karşılığını tek tek açıklama-
sı, halka ve okuyucuya şiirin ortak dilini öğretme/kavratma düşüncesinden kay-
naklanır. Dehhânî’nin “yüz güldür, saç sünbül, boy selvi ve dudak şeker” tanım-
larıyla ifade ettiği öğretme ve eğitme düşüncesi bazen  

Dîv-i recîme ey göñül kılma dahı mütâbe‘at 

Tañrı sözin işidicek sıdk ile kıl mülâzemet (Nesîmî)  

Yahşılık eyle sen saña yahşılık eyleye Hudâ 

‘Âkıbet aslına kılar hayrı şeri mürâca‘at 

beyitlerinden anlaşılacağı üzere bir konu veya durum karşısında ne yapılması 
gerektiğini öğüt mâhiyetinde; bazen   
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Gerçek hadîs imiş bu ki hûbuñ vefâsı yoh 

Kim sevdi hûbı kim didi hûbuñ cefâsı yoh   (Nesîmî) 

beytinde belirtildiği üzere görmüş geçirmiş, tecrübeli bir bilgin edasıyla; bazen de  

Hokka-i yâkûtdan mühr açduġınca zer saçar 

Ya‘ni dilber söze gelse dürr ü gevherler saçar     

üstü örtülü söylediği sözün arkasından zikredilen “gibi, sanki, ya‘nî” v.b. edat-
ları takiben açıklayıcı mısra ve cümlelerinde açıkça görülür. Biz bu bildiride 
örnek mısra, beyit ve şiirlerden hareketle Dîvân şâirinin eğitme ve öğretme en-
dişesini işleyecek, bu endişenin arkasındaki düşünceyi öğrenmeğe çalışacağız. 

Anahtar Sözcükler: Dîvân Şiiri, Şâir, Eğitme, Öğretme  

 

 

 

 
  



II. Uluslar Arası  Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 

                                                                    

  

202 

İlköğretim Okul Müdürlerinin Demokratik Tutum ve 
Davranışlarının Öğretmen Motivasyonuna Etkisi 

Mustafa Cüneyt ARSLAN 

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

Bu çalışma 2012 yılında Doç. Dr. Bayram ÇETİN danışmanlığında yürü-
tülen “İlköğretim Okul Müdürlerinin Demokratik Tutum ve Davranışları-
nın Öğretmen Motivasyonu ve Öğrenci Başarısına Etkisi” isimli yüksek li-
sans tezinden üretilmiştir. 

Giriş 

Demokrasi kavramı eski Yunan’dan dünya literatürüne kazandırılmış bir 
kavram olup, halk iktidarı anlamına gelir. Sözlük anlamı olarak demokrasi; 
“halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir” (TDK, 1992, s.192). Demokra-
si kavramı zamanla bir yönetim anlayışından ziyade halkın benimsediği yaşam 
felsefesi haline gelmiştir (Ertürk, 1993). İnsanlar demokrasi kavramını zamanla 
özümsemiş ve sadece siyasal bir kavram olmaktan çıkartıp; eşitlik, hak, özgür-
lük vb. kavramları ile birleştirip hayatlarının vazgeçilmez değeri haline getir-
mişlerdir. Gelişen ve değişen dünyanın etkisiyle demokrasiye bakış açısı farklı-
laşmış ve demokrasi insanların bir arada yaşamalarını sağlayan kurallar dizisi 
haline gelmiştir (Akçay, 2006: 200). Böylelikle demokrasi kavramı toplum ha-
yatının birçok alanında kullanılmaya başlanmıştır. Kavram yaşadığımız yüzyıl-
da hayatın her alanında olduğu gibi eğitimin de önemli bir öğesi olmuştur. Eği-
tim ve demokrasi kavramı ayrılmaz bir ikili haline gelmiş, eğitim ve demokrasi 
kavramı birbirini tamamlayan bir bütün olmuşlardır (Yeşil, 2002). 21. yüzyılda 
bireylere, fikirlerine değer verilip; demokrasi kavramına yüklenen anlam değiş-
tikçe, eğitim, öğretim, öğrenme, öğretme, okul, öğretmen, öğrenci kavramları-
nın anlamları da değişmiştir. Yeni yaklaşımlarla bu kavramlara bakış açısı fark-
lılaşmıştır (Şahin, 2004). Yeni yaklaşımda eğitim kitabi bilgilerin öğrenciye 
aktarıldığı bir yapıdan uzaklaşıp, öğrencinin bilgiyi yaşantı yoluyla keşfettiği, 
deneyimlere dayanan ve öğrenci tarafından işlenen bir süreç olmuştur. Bu anla-
yış ile öğretmene ve eğitim örgütlerinin üzerine düşen görev ve sorumluluklar 
değişmiş ve artmıştır (Şaşan, 2002). 

Okul müdürlerinin öğretmenleri motive etmede demokrasinin barındırdığı 
değerler ile yönetim sergileme, eğitim örgütlerinde bir zorunluluk haline gel-
miştir. Eğitim sistemi içerisinde kullanılmaya başlayan değerler, eğitim yöneti-
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cileri için bir deniz feneri görevi görebilir. Bu yaklaşım ise okulda; başarıyı ve 
motivasyonu sağlayan unsurlar olarak düşünülebilir. Demokrasi ve eğitim kav-
ramlarının ilişkisi, karşımıza güçlü motivasyon, demokratik tutum gibi kavram-
ları çıkarmaktadır (Bentley, 1999: 179). Bu kavramlar eğitim kurumlarında 
düşünülen ve beklenen performansın beklentisini oluşturur. 

Eğitim yöneticilerinin öğretmene karşı, fikirlerine saygı duyması, hoşgö-
rüyle yaklaşması ve iş birliği içerisinde hareket etmesi yani demokrasinin içeri-
sindeki unsurlar ile yaklaşması bireylerin huzuru ve kurumların başarısı için son 
derece önemlidir. Demokratik yaklaşımı kullanarak öğretmene yaklaşan okul 
müdürleri öğretmenlerin motive olmalarını sağlayacaktır (Sharp ve Walter, 
2003, 1). Sheridan ve Rice’a (1991) göre; öğretmenlerin motivasyonunu ve 
moral düzeyini artırmada anahtar faktör, okul yöneticileridir. Okul yöneticisi, 
öğretmenleri işbirliğine, katılıma ve sınıflarında eğitimin kalitesini artırmaya 
yönlendirmelidir. Öğretim sorumluluğunu artırmak, iş kaybını azaltmak, nesnel 
standartlar geliştirmek ve grupları cesaretlendirmek, başarılı olmak için gerek-
sinim duyulan temel alanlardır. Okul müdürleri, okullarında üst birimlerle alt 
birimler arasında bir bağ oluşturmalıdır. Bu bağ sayesinde okul içinde bir bü-
tünlük olacak ve çalışanların mutlu olduğu ortam oluşur. Etkili yönetimde okul 
müdürlerinin bu yaklaşımları, okulda öğrenme kalitesinin ve etkililiğinin artma-
sına yardımcı olur (Cemaloğlu, 2002). Bu yaklaşım demokratik değerlerin dav-
ranışlara yansımış hali olarak değerlendirilebilir. Demokratik yaklaşımın içeri-
sinde; insanları ihtiyaçlarıyla, istekleriyle, korkularıyla, değerleriyle, zayıf ve 
güçlü yönleriyle, inanç ve tutumlarıyla, yetenekleriyle tanımak vardır. Öğret-
menlerin davranışlarını bütün yönleriyle önceden tahmin ve kontrol etmek, bu 
doğrultuda yönlendirmek, davranışları bunlara göre düzenlemek, demokratik 
tutum unsurlarını dikkate alarak bireylere yaklaşmak; aynı zamanda dengeli, 
başarılı, güçlü bir geleceğe ulaşmanın yolunu bulmayı kolaylaştırabilir. 

Okul müdürleri çağdaş ve demokratik yönetim anlayışının: bireysel tercih-
ler, özgürlük, katılım ve iş birliği gibi kavramlarını ön plana çıktığı kurumlar 
oluşturmak zorundadır (Yeşil, 2002: 4). Bu şekilde bireye demokratik unsurları 
kullanarak yaklaşım tarzı da bireyin gönlüne girilmesini ve güdülenmesini sağ-
layabilir. Bu ise eğitim kurumlarına bir bütünlük oluşturup, başarıya giden yol-
da çok büyük katkı sağlayabilir. 

Demokrasinin içerisindeki değerler ile öğretmene yaklaşan okul müdürü, 
öğretmenin öğrenciye demokratik değerlere göre davranmasını sağlayacaktır. 
Demokratik yaklaşıma sahip olan bir okul müdürü ile çalışan öğretmenler; hep 
yeniliğin peşine düşecek, öğrenciye araştırma imkânı verecek, öğrencinin mera-
kının peşine düşmesine fırsat tanıyacaktır. Bu öğretmen aslında öğrenciyi işin 
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içine çekip, öğrenciye vazife vererek öğrenmeyi ve başarıyı gerçekleştiriyordur 
(Akçay, 2006: 66). Günümüz dünyasında, eğitim, demokrasi ve eğitim yönetimi 
ortaklığı, genişleyerek devam etmektedir. Bu ortaklık eğitim kurumlarındaki; 
ortamı ve başarıyı büyük ölçüde etkilediğinden, kurumlarda demokratik anlayı-
şa olan ihtiyaç artarak devam etmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Günümüzde demokratik tutum ve davranışların öneminin giderek artması 
doğrultusunda bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan okul 
müdürlerinin öğretmenlere karşı demokratik tutum ve davranışlar sergileme du-
rumlarını, buna bağlı olarak bu tutum ve davranışların öğretmen motivasyonuna 
etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmanın prob-
lem cümlesi: İlköğretim okul yöneticilerinin okul yönetiminde sergiledikleri de-
mokratik tutum ve davranışlar, öğretmen motivasyonunu nasıl etkilemektedir? 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma tarama modelindedir. Karasar’a (2010) göre, tarama modeli, 
geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 
amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da 
nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Büyüköz-
türk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel 2009, 226). Araştırmada okul 
müdürlerinin demokratik tutum ve davranışlarının öğretmen motivasyonuna 
etkisini belirlemek amacı ile tek boyuttan oluşan demokratik tutum ve davranış 
anketi ve beş boyuttan oluşan öğretmen motivasyon ölçme aracı uygulanmıştır. 
Araştırma evrenini Gaziantep il merkezindeki resmi devlet okullarında görevli 
ilköğretim öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini basit rastge-
le örneklem yoluyla seçilen, Gaziantep il merkezindeki 26 ilköğretim okulunda 
görev yapan 534 öğretmen oluşturmaktadır.  

Bulgular 

Yapılan analiz sonucu öğretmen motivasyon ölçeğinin alt boyutlarının 
aritmetik ortalaması ve SS bilgileri şu şekildedir: Okul boyutu; aritmetik orta-
lama: 40.57, SS: 6.00, Ödenti boyutu; aritmetik ortalama:12.21, SS: 3.55, Yöne-
tim ve Değerlendirme boyutu; aritmetik ortalama: 24.35, SS: 5.69, Yükselme 
boyutu; aritmetik ortalama:15.08, SS: 4.23, Ortam boyutu; aritmetik ortalama: 
22.97, SS: 4.42 olarak bulunulmuştur. Yöneticilerin demokratik tutumu algısı 
ile motivasyonun Okul alt boyutu arasında r=.42, Yönetim ve Değerlendirme alt 
boyutu arasında r= .66, Yükselme alt boyutu arasında r= .41, Ortam alt boyutu 
arasında ise r= .65 olarak bulunmuştur. Katılımcıların demokratik tutum ölçeği 
ve motivasyon ölçeği alt boyut, test puanları toplamları dikkate alındığında okul 
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müdürlerinin demokratik tutum ile öğretmen motivasyonunun (Ödenti Boyutu 
Hariç) tüm alt boyutları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmektedir. 

Tartışma ve Sonuç 

Okul müdürlerinin demokratik tutum ve davranışlarının öğretmen moti-
vasyonuna etkisini belirlemek için yapılan korelasyon analizi ile; okul müdürle-
rinin demokratik tutum ve davranışları ve öğretmen motivasyonu arasında an-
lamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Motivasyonun alt boyutları ile demokratik 
tutum ve davranış arasındaki ilişkiye bakıldığında; motivasyonun alt boyutu 
olan ödenti boyutu ile herhangi bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Bu durum 
demokratik tutum ve davranış ile motivasyonun; okul, yönetim ve değerlendir-
me, yükselme ve ortam alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görül-
müştür. Okul müdürlerinin demokratik tutum ve davranışlarında artma oldukça 
öğretmen motivasyonu da artma eğiliminde olacaktır şeklinde yorumlanabilir. 
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İlk ve Orta Öğretimde Teknolojinin Kullanımında  
Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından 

İncelenmesi 

Bülent DÖŞ 

Ayşe Nur KANDEMİR 

Aslı ALİŞAN 

Serkan DURAN 

Gaziantep Üniversitesi 

Çağımızda teknoloji hızla gelişmektedir. Bu teknoloji bir çok alana (sana-
yi, endüstri, tarım…) entegre edilmeye çalışılmaktadır. Bu alanlardan birisi de 
eğitimdir. Eğitimde bilgisayar, projektör gibi birçok teknolojik araç kullanılma-
ya başlanmıştır. Günlük yaşamda kullandığımız basit teknolojik araçlarda bile 
birçok sorunla karşılaşırken, eğitimde kullanılan karmaşık araçlarda daha fazla 
sorunla karşılaşma olasılığı yüksektir. Bu çalışmada eğitimde teknolojinin kul-
lanımında karşılaşılan sorunları öğretmen görüşleri açısından ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır. Lloyd, Dean ve Coper (2007) öğretmenlerin teknoloji kullanım 
düzeylerinin yeterli seviyede olmaması yüzünden öğrencilerin olumsuz etkilen-
dikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Shenton ve Pagett (2007) çalışmalarındaki çoğu 
öğretmenin, akıllı tahta kullanımına yönelik az eğitime sahip olduğunu, bu eği-
timin genellikle tahtayı kuran firma temsilcisi tarafından organize edilen ile 
sınırlı kaldığını bildirmişlerdir. Çiftçi (2003) teknolojinin okullarda kullanıla-
bilmesi için yeterli maddi kaynak, teknolojik donanım, teknik eleman ve tekno-
lojiyi ders içeriğine ekleyebilen uzman öğretmenlerin olması gerektiğini dile 
getirmiştir. Bu çalışmada veriler nitel araştırma yaklaşıma uygun olarak odak 
grup görüşmesi yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim 
döneminde Gaziantep il merkezinde bulunan bir ilkokul ve lisede 9 sınıf ve 7 
branş öğretmeni olmak üzere toplam 16 öğretmenle yürütülmüştür. Bu öğret-
menlerden 8 i bayan 8 i erkektir. Transkipt edilen veriler içerik analizi ile analiz 
edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen veriler kısaca şu şekilde ifade edilmiştir: 
İnternetin kullanımı konusunda çocukların yeterli bilgi sahibi olmamaları, öğ-
rencilerin teknolojiye bağımlı hale gelmeleri ve asosyalleşmeleri, öğrencilerin 
sosyoekonomik durumlarının yetersizliği ve teknolojinin insan sağlığı olumsuz 
etkilemesi gibi öğrenci kaynaklı sorunlar. Bununla birlikte öğretmenlerin tekno-
loji kullanımına yönelik eğitim yetersizlikleri, okul yöneticilerinin teknolojik 
araçlar konusunda sorumluluk almak istememeleri gibi öğretmen ve idari yöne-
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tici kaynaklı sorunlarla, kullanılacak teknolojik araçların, elektrik ve internetin 
olmaması, teknolojik site ve programların yetersizliği ve ihtiyaçları karşılayacak 
düzeyde içeriğe sahip olmamaları, özel öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak 
herhangi bir çalışmanın olmaması, öğrenci sayısının fazla olması gibi fiziksel, 
finansal ve altyapısal sorunlara da rastlanmıştır. Sonuç olarak eğitimde teknoloji 
kullanımını sekteye uğratan sebeplerin belirlenmesi ile teknolojinin eğitime 
entegrasyonunu hızlandırılabilir. Sorunların tespiti ile  
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Eğitimde dikey uyumluluk bir programın belirli bir sınıf için ve de yine 
belirli bir konunun beklenen öğrenmelere olan uyumluluğunun örtüşmesidir. 
Öğretim programına bağlılık, “program tasarısı ile karşılaştırıldığında öğretim 
programının ne kadar iyi uygulandığının belirlenmesi” (Mihalic, 2002, s. 2), 
“tasarlanan program ile uygulanan program arasındaki uyumluluğu belirlemenin 
bir yolu” (Furtak ve ark., 2008, s. 362) ya da “öğretmenlerin yeni bir programı 
ya da bir yeniliği program geliştirme uzmanlarının planladığı şekliyle uygula-
ması” olarak tanımlanmaktadır (Pence, Justice ve Wiggins, 2008, s. 332). Prog-
ram uyumluğu kavramı, eğitim bakanlıkları tarafından merkezden belirlenen 
öğretim programı ile öğretmenlerin öğretim sürecinde uyguladıkları öğretim 
programının birbiri ile uyum içerisinde olması şeklinde açıklanmaktadır. Bu 
araştırmanın amacı, programın dikey uyumluluğu hakkında bilgi vermek ve bu 
konuda bir farkındalık oluşturarak program geliştirme aşamalarında bu faktörle-
rin de göz önünde bulundurulabilmesine katkıda bulunmaktır. Bu çalışmada 
veriler nitel araştırma yaklaşıma uygun olarak odak grup görüşmesi yöntemiyle 
toplanmıştır. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Şanlıurfa/ Halili-
ye ilçe merkezinde bulunan bir ilkokulda 4 sınıf öğretmeni ve Gaziantep il mer-
kezindeki bir ortaokulda 4 ingilizce branş öğretmeni olmak üzere toplam 8 öğ-
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retmenle yürütülmüştür. Bu öğretmenlerden 7si bayan 1 i erkektir. Odak grup 
görüşmesi boş olan bir sınıfta gerçekleştirilmiştir. Görüşme 58 dakika 22 saniye 
sürmüştür. Transkipt edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. İçerik 
analizinde kodlamalar yapılmış ve temalar araştırmacılar tarafından ayrı ayrı 
ortaya çıkarılmıştır. Analiz sonucunda öğrenci kaynaklı, öğretmen kaynaklı ve 
idare kaynaklı sorunlar bulunmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1. Program dikey uyumluluk sorunlar 

Öğrenci kaynaklı 
sorunlar 

Öğretmen kay-
naklı sorunlar 

İdare kaynaklı 
sorunlar 

Fiziksel sorunlar 

.Öğrencilerin 
yeterli hazırbu-
lunuşluk seviye-
sine sahip ola-
mamaları 

.Programın böl-
gesel farklılıkla-
rı göz ardı etme-
sinden kaynaklı 
sorunlar 

.Öğrencilerin 
sosyoekonomik 
durumlarının 
yetersizliği 

. Velilerin ilgisiz 
ve eğitimsiz ol-
malarının ço-
cukların öğren-
melerinde so-
runlar yaratması  

 

.Öğretmen 
niteliğinin  
yetersiz olması  
Öğretmende 
oluşan psiko-
lojik sorunlar  

 

. Okul yönetici-
lerinde aranan 
özelliklerin  
yetersiz oluşu  

 

. Kullanılacak 
materyallerin  
yetersiz oluşu 

. Sınıftaki öğ-
renci sayısının 
fazla olması 

. Teknolojik 
aletlerin yeter-
sizliği ve ihti-
yaçları karşıla-
yacak sayıda 
olmamaları 

. Özel eğitim 
öğrencilerine 
yönelik öğret-
menlerin bi-
linçsiz oluşu 

Bulgulara bakıldığında sorunun en çok programdaki bazı derslerin yoğun-
luğuna, öğretmenin farklı bölgelerde yaşadığı etnik kökenli sorunlara, fiziksel 
ve finansal problemlere, velinin eğitimsiz ve ilgisiz olması ve alt yapıdan kay-
naklı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak eğitim programlarının dikey uyumlu-
luğunda programın derslere uygun olup olmadığı gözlemlenirken öğrencinin da 
programa uygun olup olmadığı gözlemlenirken öğretmenin kendini geliştirme-
sinden, öğrencinin bireysel farklılıkları, idarecinin öğretmene yardımcı olma-
masından tutun da alt yapı eksiklikleri, fiziksel ve finansal kaynaklı birçok ne-
dene bağlı sorunla karşılaşılmıştır. 
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Önemi gün geçtikçe artan teknolojinin kullanımı kuşkusuz bizim toplumsal 
hayatımızın da vazgeçilmezlerindendir. Günümüz modern toplumda her alanda 
kullanımı aşikar olan teknoloji birçok kolaylıklar sağlamaktadır( Ersoy, 1998 akt: 
Kurtdede, 2008). Araştırmamızın amacı da bu noktada belirlemektir. Acaba ge-
lişme sürecinde bir ülke olan Türkiye’de eğitim sürecinde kullanılan teknolojik 
araç ve materyaller nelerdir? Kullanılan teknolojinin eğitim sistemimizde sağladı-
ğı kolaylıklar nelerdir? Eğitim sistemimizin kalitesinin yükselmesinde kullanılan 
teknolojik cihazların araçların katkısını ortaya koymaktır. Araştırma aşamasında 
odak grup görüşmesinden faydalanılmıştır. Yapılan odak grup görüşmeleri içerik 
analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. İlköğretim okullarında eğitimde kullanılan 
teknolojik araç gereç kullanımı ile ilgili  öğretmen görüşlerini belirlemeye yönelik 
olduğundan  betimsel bir çalışmadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, görüş-
me tekniği kullanılmıştır. Kullanılan görüşme formu, literatürden (Yıldırım ve 
Şimşek, 2006) yararlanarak geliştirilmiş ve uzman kanısına sunulmuştur. Araş-
tırmadan elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Öğretmenler tarafından kullanılan teknolojiler 

Öğretmen 
Adı  
Soyadı 

Cep 
Telefonu

Akıllı 
Tahta

Projeksiyon Oyun 
Maketleri

Dizüstü 
Bilgisayar

Müzik 
Çalar 

Sosyal 
Medya 

Öğretmen 
1  +  +    

Öğretmen 
2 + +     + 

Öğretmen 
3 + +  +  +  

Öğretmen 
4 + + +  + +  

Öğretmen 
5 + +      

Öğretmen 
6 + +      

Öğretmen 
7 + +  +    

Sayı: 6 7 1 3 1 2 1 

 

Tablo:1’de görüldüğü üzere öğretmenlerin hepsinin en çok akıllı tahtayı 
kullandıkları görülmektedir.  Yine bir sonraki sırada öğretmenlerin cep telefon-
larını kullandıkları anlaşılmaktadır. Her ne kadar bilgisayar ve akıllı tahtalar 
birlikte okullarda mevcut olsa da ne kadar etkin ve verimli kullanıldığı sorgu-
lanmalıdır. Öğretmenlerimizin ifadesinden hareketle okulda akıllı tahtaların 
kurulumu olsa da internet ağı ve alt yapısının olmadığı anlaşılmıştır. Okul mü-
dür yardımcısının ifadesi ile bu çalışmaların devam ettiği kaydedilmiştir. Bura-
dan hareketle öğretmelerin akıllı tahtayı USB bağlantılarıyla daha çok yansıtma 
görevi gören bir projeksiyon cihazı gibi kullandıkları söylenebilir. Öğretmenle-
rin görüşlerinden çıkan ortak kanaatinde bu yönde olduğu görülmüştür. En çok 
öğrencilere görsel ve işitsel öğrenmede yardımcı olduğu ifade edilmiştir. Akıllı 
tahtaların kullanımı ile ilgili öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin devam 
ettiği ifade edilmiştir. Bir hafta gören eğitimlerde akıllı tahtanın kullanımı öğre-
tilmektedir. Türk eğitim sistemimizde gelinen son teknoloji olarak akıllı tahta 
karşımıza çıkmaktadır. Bu konuca alt yapı çalışmalarının devam ettiği görül-
müştür. Sanıldığının aksine eğitimde devrim yaratan bir etkisi henüz görülme-
miştir. Ancak kara tahtalara nazaran öğretmelere zaman tasarrufunun yanı sıra, 
görsel ve işitsel öğrenmede çok önemli avantajları olduğu anlaşılmıştır. 
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PROBLEM DURUMU 

Eğitim bir ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınması için ihtiyaç duyulan in-
san gücünün yetiştiricisidir. Bir başka ifadeyle eğitim, çağı yakalamış bireyler 
yetiştirmesinin yanı sıra bir ülkenin bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel kal-
kınmasını sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir. (Bowen, 1980, akt. 
Gedikoğlu, 2005). Kısaca, çağı yakalama gayretinde olan sağlıklı bir toplumun 
ihtiyaçları karşılayan bir eğitim sistemine ve bu eğitim sisteminin tutarlı bir 
işleyişe ihtiyacı vardır(Çapa ve Çil, 2000). Eğitim sisteminde yer alan öğretim 
programları, kullanılan materyaller ve fiziki koşullar ne kadar iyi ne olursa ol-
sun işini severek yapan ve alanında uzman öğretmenlere sahip olunmadan iste-
nilen başarıyı yakalamak mümkün değildir. Bu bağlamda öğretmen niteliğinin 
belirleyici unsurları olan öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci kabulü, hizmet 
öncesi eğitim ve mesleğe atanma kriterleri gibi birçok boyuttan bahsedilebilir.  

Bu boyutları birbirini izleyen boyutlar olarak ele aldığımızda ilk sıraya öğ-
retmen adaylarının seçimini koymak gerekecektir. Diğer boyutların sağlıklı 
yürümesi için öncelikle öğretmen adaylarının doğru şekilde seçilmesi gerek-
mektedir.  

İyi bir öğretmende bulunması gereken özellikler Kavcar (2002) tarafından 
mesleki ve kişisel özellikler olarak ikiye ayrılmıştır. Kavcar’ın (2002) mesleki 
özellikleri alan bilgisi, genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi olarak ifade 
etmekte, kişisel özellikleri ise kişinin mesleğe yatkınlığı, öğretmenliğin gerek-
tirdiği örnek olma ve model olma şeklinde ifade etmiştir. Karaca (2008) ise 
öğretmen yeterliğini “öğretmenin mesleği ile ilgili iş ve görevlerini yapabilme 
gücü, yeteneği ya da öğretmenin sahip olması gereken nitelikler”  olarak tanım-
lamıştır. 

Öğretmenin sahip olması gereken mesleki becerilerin eğitimle öğretmen 
adaylarına aktarılmasındaki yapılabilirlik, adayın kişisel özelliklerinin gelişti-
rilmesinde mümkün olmayabilmektedir. Kişisel özelliklerin eğitim sürecinde 
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aktarılması kolay değilse, şu halde bu özelliklere sahip kişilerin öğretmen adayı 
olarak seçilmesi önem kazanmaktadır. Bu gerçeklerden yola çıkarak öğretmen 
adaylarının kabul sürecinin özelliklede duyuşsal becerilerinin ölçülmesinin ne 
derece önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir. 

1998 yılında YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliği ile 
gerçekleştirilen ‘Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi’ dâhilinde Eğitim 
Fakülteleri akredite edilmiştir. Bu proje ile birlikte getirilen birçok yenilikten 
biride öğretmen adaylarının seçiminde ‘öğretmenlik mesleğine yönelik olarak 
yeterli düzeyde istekli olması’nın göz önünde bulundurulmasıdır (Erdem, 2013; 
Adıgüzel, 2008). Ancak projenin bu ayağı uygulamaya konulamamış, kişisel 
özellikleri belirleme imkânı olmayan merkezi sınav sistemi ile öğretmen adayla-
rının seçimine devam edilmiştir. 

Öğretmen atamalarında açılan kadro ve bu kadrolara yapılan başvuru ara-
sındaki dengesizlik mezun öğrencilerin birçoğunun atanamamasına neden ol-
maktadır. Özellikle son yıllarda üniversitelerden mezun olan öğretmen adayla-
rının MEB’in ihtiyacının çok üzerinde olması (Karataş ve Güleş, 2012) öğret-
men atamalarında kullanılan ölçme araçlarını üzerinde daha çok durulması ge-
reken bir konu haline getirmiştir. Günümüzde öğretmen yetiştirme işi YÖK’e 
bağlı kurumlar olan üniversitelerin eğitim fakültelerine verilmiş iken öğretmen 
atama görevi Milli Eğitim Bakanlığına bırakılmıştır. Dolayısıyla bu iki kurum 
birlikte hareket etmek zorundadır (Nartgün, 2008). Günümüzde öğretmen ata-
malarında kullanılan tek yöntem olan KPSS üzerine yapılan tartışmalar devam 
etmektedir. Nitelikli bir öğretmenin, öğrenciler dolayısıyla ebeveynler ve top-
lum üzerindeki olumlu etkisini göz önünde bulundurduğumuzda KPSS’nin ül-
kemiz için hayati değere sahip bir sınav olduğunu anlayabilmekteyiz. Bu bağ-
lamda KPSS üzerine yapılacak olan çalışmaların bu sınavın daha nitelikli hale 
gelmesine, nitelikli bir KPSS’nin ise içinde bulunduğu çağın gereksinimlerini 
taşıyan nesillerin yetişmesine yardımcı olacağına inanılmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenolojik) 
deseni kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2006) nitel araştırmayı; tümevarımcı 
bir yaklaşımla, olayları ve olguları doğal ortamları içinde betimleme, katılımcı-
ların bakış açılarını anlama ve yansıtma üzerine odaklanan araştırma yöntemi 
olarak tarif etmektedirler. Olgu bilim deseni ise tüm katılımcıların ortak bir 
olguyu tecrübe ettiği durumlar olarak tanımlanmaktadır (Creswell, 2012). Bu 
çalışmada öğretmen adaylarının KPSS olgusuna ilişkin algıları ortaya konulma-
ya çalışıldığı için olgu bilim deseninin bu araştırmanın amacına uygun olduğu 
söylenebilir. 
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Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanıl-
mıştır. Ölçüt örneklemede belirlenen ölçütü karşılayan kişiler örnekleme dâhil 
edilir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012).  

Araştırmanın çalışma grubunu, 12’si Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan ve 4’ü de fen-edebiyat 
fakültesi öğrencisi/mezunu olup pedagojik formasyon eğitimi almakta olan top-
lam 16 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. 
Literatür taramasının yanı sıra uzman görüşlerine başvurularak hazırlanan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formu 7 adet açık uçlu soru içermektedir.  

Görüşmelerde elde edilen ses kayıtları deşifre edilerek doküman haline ge-
tirilmiş ve betimsel analiz tekniği kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Betimsel 
analizde amaç, elde edilen bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde 
okuyucuya sunulmasıdır. Bu analiz türünde katılımcıların görüşlerini çarpıcı bir 
şekilde yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntılara yer verilir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2006). 

Analizlerde her bir görüşmeciye numara verilerek kodlama yapılmıştır. 
(Eğitim fakültesi öğrencileri, E1, E2…, pedagojik formasyon öğrencileri, F1, 
F2…). Daha sonra öğretmen adaylarından elde edilen veriler, oluşturulan kate-
goriler ve temalar çerçevesinde betimsel olarak analiz edilmiştir. 

BULGULAR 
Öğretmen adayları genel olarak, KPSS’nin öğretmen atamada tek başına 

yeterli ve anlamlı bir ölçüt olmadığı görüşündedirler. Bir öğretmende bulunması 
gereken özelliklerin, salt bilişsel kazanımları ölçmeye dayalı bir sistem olan 
KPSS ile sınanarak belirlenmesi öğretmen adayları tarafından çelişkili bir du-
rum olarak ifade edilmiştir.  Bunun yanında KPSS’de çıkan soru sayısının fazla-
lığı ve kapsamın genişliği öğretmen adaylarının genel olarak eleştiride bulun-
dukları konuların başında gelmektedir. Tüm bunların yanında öğretmen adayla-
rı, ülkemiz şartlarında KPSS tarzı bir sınav ile atamaların yapılmasını son tah-
lilde en tutarlı yol olarak görmektedirler. Nitekim adaylar, ülkemizin sosyo-
kültürel yapısı göz önünde bulundurulduğunda KPSS’nin yerine düşünülebile-
cek hemen hemen tüm modellerin suiistimale açık olduğu konusunda hemfikir-
dirler. Öğretmen adaylarının KPSS’ye yönelik genel bakışını yansıtan bazı ör-
nek görüşlere aşağıda yer verilmiştir. Öğretmen adaylarının tümü KPSS’ye alan 
sınavının eklenmesini olumlu karşılamaktadır. Katılımcılar bu uygulama ile 
adayların kendilerini öğretmenlik yapacakları branşa daha iyi hazırlayacaklarını 
ve öğrencilerine daha faydalı olacaklarını düşünmektedirler.  



5-7 Mayıs 2016 - Nizip 

 

  

215 

Eğitimde Kullanılabilecek Teknolojiler 

Bülent DÖŞ 

Gaziantep Üniversitesi 

bulentdos@yahoo.com 

Halil İbrahim GÜNDÜZ 

Gaziantep Üniversitesi 

ibog414@gmail.com 

Mehmet Emin HOCAOĞLU 

Gaziantep Üniversitesi 

mehmeteminhocaoglu@gmail.com 

Abdurrahman TOPRAK 

Gaziantep Üniversitesi 

abdurrahmantoprak_63@hotmail.com 

Ümit ÖZTÜRK 

Gaziantep Üniversitesi 

umittt664@gmail.com 

Sürekli değişen dünyamızda gelişmelere ayak uydurmak giderek zor bir 
hal almaktadır. Teknolojik gelişmeler o kadar hızlı gerçekleşmekte ki takip 
etmek neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Üstelik bu gelişmeler gün geçtikçe 
katlanarak artmaktadır. Bundan 100 yıl önce yaşayan insanlar acaba bugünün 
teknolojilerini hayal edebilir miydi? Peki biz bu hızlı gelişmeler karşısında 20 
yıl sonrasını hayal edebilecek miyiz? Kişiselleştirilmiş eğitimin üzerinde duran 
Polat (2014; Kaplanseren, 2013), geleceğin eğitim teknolojilerinin başında kişi-
ye göre hazırlanan eğitim uygulamalarının geleceğini söylemiştir. Bu araştırma-
nın amacı gelecekte kullanılabilecek teknolojilerin neler olabileceğini öğretmen 
görüşlerine göre ortaya koymaktır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüş-
me(anket) formu kullanıldı. Anket grup etkileşimi sağlamak ve öğretmenlere 
rahat bir ortam yaratmak amacıyla odak-grup görüşmesi şeklinde yapıldı. Ça-
lışma 8,8 ve 4 kişiden oluşmak üzere 3 grup halinde toplamda 20 öğretmenle 
görüşülerek oluşturulmuştur. Konuşma detaylarını atlamamak amacıyla toplam-
da 70 dakikalık ses kaydı yapıldı. Çalışma nitel olduğundan ötürü içerik analizi 
sonucunda bulgular elde edilmiştir. Ankete toplamda 20 öğretmen katılmıştır. 
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Çalışmada aşağıdaki teknolojik materyallerin öğretimde kullanılabilecekleri 
ortaya çıkmıştır. Denge topu, öğrencilerin sıra yerine zemine tutturulmuş fakat 
dik durması için de çaba sarf edilmesi gereken pilates topu vb. şekilde tasarlan-
mış oturaktır. Bu top çocuğun enerjisini yere düşmemek için harcamasını sağ-
larken dik oturma alışkanlığı kazandırarak da bel ve omurga sağlığını destekler. 
Dijital Pano, sınıflarda ve okul koridorlarındaki panoların yerine geçmesi için 
düşünülmüş bir panodur. Tv gibi olan bu panolar sınıflarda istenilen derse ve 
konuya göre görüntü verecekken okul koridorlarında da özel gün ve haftalar 
için çeşitli resim, video vb. görsellerle öğrenci dikkatini çekecek ve kalıcı öğ-
renmeler sağlayacaktır. Akıllı Sıra, sınıf sıra yüzeylerinin büyük birer tablet gibi 
düşünüldüğü bir teknolojidir. Öğrenci ve öğretmenleri her türlü kitap, defter, 
kalem vb. kırtasiye malzemeleri yükünden kurtarması ve hem zamandan hem de 
paradan tasarruf edilmesi için tasarlanmıştır. Çevirmen Kulaklık, özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Bölgelerinde görev yapmakta olan öğretmenlerimiz için tasar-
lanmış bir cihazdır. Kulağa takılarak kullanılan bu cihaz, sisteminde olan bütün 
dil ve lehçeleri anında Türkçeye çevirebilmektedir. Böylelikle Arapça ve Kürtçe 
bilmeyen öğretmenlerimiz öğrencilerin ne dediğini kolaylıkla anlayıp onlarla 
iletişime geçebilir ve etkili bir sınıf yönetimi gerçekleştirebilir. Bunu diğer ya-
bancı diller için de düşünebiliriz. Temizlik Paneli, okul tuvaletlerinde kullanıla-
cak bu paneller çıkış kapısının ya da lavaboların yanına konumlandırılacaktır. 
Eller panele doğru açık bir şekilde tutulduğunda eldeki mikrop sayısını söyleye-
cek ve hatta elin resmini çekip bu resmi eldeki mikropları öğrenciye gösterebi-
lecek kadar büyütecektir. Böylelikle öğrenci olumlu ya da olumsuz dönüt alacak 
ve temizlik bilinci kazanacaktır. Üç Boyutlu Projeksiyon Cihazı, özellikle ma-
tematik, geometri ve fizik derslerinde kullanılacak olan bu projeksiyon cihazı, 2 
boyutlu şekilleri 3 boyuta çevirerek boş bir alana yansıtacaktır. Bu sayede şekil-
ler daha anlaşılır ve akılda kalıcı olacaktır. Gerçek Yaşantısal Gözlük, göze 
takıldığı anda istenilen yeri görmeyi sağlayan ve takan kişinin hareketlerine 
göre tepki verebilen bir gözlüktür. Coğrafya ve tarih derslerinde çok işe yaraya-
cak olan bu gözlük öğrencinin gidip görme imkânı olmadığı müze ve galerileri 
sanki oradaymış gibi yaşantı sağlayarak görmesini sağlar.  Simülasyon Odaları, 
deprem ve afetler için okullarda yapılan tatbikatların ne kadar özenilse de öğ-
rencilere istendik davranış kazandırmada bu tatbikatlar yetersiz kalmaktadır. 
Öğrenciler bu tatbikatları oyun havasında icra etmekte ve tatbikatlar amacından 
sapmaktadır (Tutaysalgır, 2013). Uzaktan Eğitim Simülatörü, simülatöre uygun 
hazırlanmış bir sınıfta öğretmenin çok uzakta olsa da sınıfın içindeymiş gibi 
ders işleyebilmesini sağlayan teknolojidir. Öğretmen sınıfın içinde dolaşabil-
mekte ve öğrencilerle sohbet edebilmektedir. Böylelikle yer ve zaman sıkıntısı 
olmadan istenilen eğitimciler derse davet edilip daha kalieli bir eğitim-öğretim 
ortamı oluşturulabilir. Duyu Yansıtıcı, özellikle okul öncesi ve ilkokul öğrenci-
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leri duygu ve düşüncelerini ifade etmekte sıkıntı çekmektedir. Sıralarına yerleş-
tirilen bu cihaz sayesinde sıralar öğrencilerin duygularına göre çeşitli renklere 
bürünecektir. Bu da öğrencinin o anki duygusu hakkında arkadaşlarına ve öğ-
retmenine bilgi verecektir. Böylelikle öğrenciye içinde bulunduğu duygu duru-
mu dikkate alınarak yaklaşılacaktır.  Network Speakers, yabancı dil derslerinde 
öğrenilen dilin konuşulduğu ülkelerdeki eğitimcilerin derse katılıp konuşmasına 
imkan veren bu sistem bir nevi uzaktan eğitimin dil öğrenimine yansımasıdır. 
Hem literatür taramaları hem de yapılan çalışmadaki öğretmen görüşlerine göre 
teknoloji eğitim için vazgeçilmez bir kaynaktır. Zaman ilerledikçe eğitim orta-
mında daha çok teknolojiye yer verilecek, eğitim ve teknoloji daha yoğun bir 
kaynaşma yaşayacaktır. Bu durumda eğitimin kalitesinin artması kaçınılmaz 
olacaktır.  
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Bu araştırmada formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının i) alternatif 
ölçme değerlendirmeye yönelik öz-yeterlik inançlarının düzeyini belirlemek, ii) 
öz-yeterlik inançlarını cinsiyet ve öğretmenlik deneyimine göre farklılaşıp fark-
lılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Tarama modeline göre gerçekleştirilen 
araştırmaya 131 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların %72,5’i  (n=95) kız, 
%27,5’i (n=36) erkektir. Veri toplama aracı olarak Alternatif Ölçme Ve Değer-
lendirme Yaklaşımlarını Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği ve Demogra-
fik Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistikler ve parametrik testler 
kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılan öğ-
retmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirmede; uygulamaya yönelik, 
zorlukla başa çıkmaya yönelik ve kaynak kullanmaya yönelik öz-yeterlik inanç-
ları yüksek düzeyde bulunmuştur. Ayrıca, erkek öğretmen adaylarının kadınlara 
göre, öğretmenlik deneyimi olanların ise deneyimi olmayanlara göre alternatif 
ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarında daha yüksek öz-yeterlik inancına sahip 
oldukları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar dikkate alınarak bir takım öneriler 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Formasyon, Öğretmen Adayı, Alternatif Ölçme ve 
Değerlendirme, Öz-yeterlik 
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Mültecilerin sığındıkları bölgelere riskleriyle birlikte yerleştikleri söylene-
bilir. Dünyanın birçok bölgesinde mültecilere yönelik yapılan çalışmalarda sos-
yal (Almovist & Broberg, 1999; Derrick 1999), sağlık (Renzaho, 2004; Shultz, 
Omollo, Burke, Qassim, Ochieng, Weinberg, Feinkin & Breiman, 2009) ve 
psikolojik (Fazel & Stein, 2002; Collins, Zimmerman & Howard, 2010; Fazel, 
Reed, Brick & Stein, 2012)  risklerin gözlendiği çalışmalar yapılmıştır.  

Mülteciler üzerinde yapılan bu çalışmaların bu durumdan olumsuz yönde 
en çok etkilenen çocuklar (Fantino & Colak, 2001; Fazel vd., 2012; Rousseu & 
Drapeau, 2003) ve kadınlar (Collins, Zimmerman & Howard, 2010: D’Avanzo, 
Frye & Froman, 1994; Tran, 1997;  Mc Michael & Manderson, 2004) üzerinde 
yoğunlaştığı söylenebilir.  

Özellikle 2011 yılından itibaren Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle 
Türkiye mülteci/sığınmacı akınına uğramıştır.  Son yıllarda bu rakamın 4 mil-
yona yaklaştığı belirtilmektedir.  Öncesinde misafir olarak kabul edilen mülteci-
ler/sığınmacıların günümüzde artık uzun bir süre kalacağı kabul edilmektedir 
(Dinçer, Federici, Ferris, Karaca, Kirişci & Çarmıklı, 2013). Bununla beraber 
ilgili alanyazında ortaya konan risklerin Türkiye için de geçerli olduğu gerçeği 
ile yüzleşildiği söylenebilir. Bu bağlamda son zamanlarda özellikle Suriyeli 
mülteciler ve sorunları üzerinde çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 
Yapılan bu çalışmalarda Suriye sorununun Türkiye’yi mezhepsel bir iç savaş 
çıkması veya Türkiye’nin Suriye ile bir savaşa girmesi riskine soktuğu (Can-
yurt, 2015); Suriyeliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sosyal uyum 
sorunu yaşadıkları (Tunç, 2015); Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların vatan-
sızlık riskinin ortaya çıktığı (Mutlu, &Kırımsoy, 2016)  belirtilmiştir. Diğer 
taraftan yaşanan bu sorunların yanı sıra, Türkiye’de eğitim çağında bulunan 
Suriyelilerin eğitim sorunu önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır (Seydi, 
2014).  
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İnsan Hakları İzleme Örgütü (2015) Türkiye de yaşayan eğitim çağındaki 
Suriyeli çocukların eğitiminin önündeki engellerin dil, toplumsal uyum ve eko-
nomik zorluklar olduğunu belirtmiştir. Suriyeli çocukların eğitimden uzaklaş-
maları durumunda erken yasta evlilik yapma (Gallart, 2015), orduya katılma ve 
radikalleşme gibi riskleri arttırarak; gelecekte ekonomiye olan katkı düzeyleri-
nin azalacağı (Price, 2011); bu nedenlerle de sığınmacı Suriyeli çocukların ka-
yıp bir nesil olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmektedir (İHİÖ, 
2015).  

Genel olarak alan yazında mültecilere ilişkin belirtilen risklerin, özelde ise 
Türkiye için beklenen sorunların önüne geçebilmek için Suriyeli öğrencilerin 
aldıkları eğitimin niteliği bir sorun olarak görülmektedir. Suriyeli çocukların bir 
kısmı kamplarda kendileri için açılan özel sınıflarda eğitim görürken büyük bir 
kısmı yaşadıkları illerdeki Geçici Eğitim Merkezleri veya Milli Eğitim Bakanlı-
ğına bağlı okullarda eğitim almaktadır. İlk iki durumda Suriyeli öğrenciler ken-
dilerine yönelik oluşturulan öğrenme ortamlarında kendi dillerinde ve Suriye 
programına uygun olarak eğitim alırken üçüncü durumda Türk öğrencilerle bir 
arada, Türkçe ve Türk Milli Eğitim programlarına dayalı bir eğitim almaktadır-
lar. Bu durum ise gerek Suriyeli öğrenciler gerekse Türk öğrenci ve öğretmenler 
için farklı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda Suriyeli öğren-
cilerin örgün eğitim sistemine katıldıkları ve yoğun oldukları okullarda daha 
nitelikli bir eğitim ortamlarının oluşturulabilmesi adına okullarda yaşanan so-
runları belirlemek önemlidir. Bu çalışmanın amacı Ankara ili merkezinde Ma-
mak ilçesinde Suriyeli çocukların yoğun olarak öğrenim gördüğü İlkokul ve 
ortaokullarda yaşanan sorunları yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine 
dayalı olarak belirlemek ve önerilen çözüm yollarını ortaya koymaktır.  

Yöntem 

Bu çalışmada Ankara’da yaşayan Suriyeli öğrenciler ve Türk öğrencilerin  
bir arada bulundukları eğitim   ortamlarında yaşanan sorunları belirleyebilmek 
için nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılacaktır. Creswell’e 
(2013) göre durum çalışması gerçek hayatta, sınırlı bir durumda farklı yöntem 
ve kaynaklarla bir durumun betimlendiği veya durum temalarının ortaya konul-
duğu bir nitel araştırma desenidir. Durum çalışması desenine dayalı olarak mül-
teci öğrenciler ve Türk öğrencilerin bir arada bulunduğu eğitim ortamlarında 
yaşanan sorunlar farklı yöntemlerle (gözlem ve görüşme) farklı kaynaklardan 
(yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci) elde edilecek verilerle ortaya konulacaktır. 
Daha geniş ölçekli çalışmalar uygulanmadan önce süreç, amaçlar ve sonuçlar 
üzerinde bazı belirsizlikler olduğu zaman soruların ve ölçme araçlarının belir-
lenmesinde durum çalışması türlerinden keşfetmeye dayalı durum çalışması 
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(Davey, 1991) kullanılabilmektedir. Bu çalışma da mülteci çocuk ve ailelerin 
okul ve topluma uyum sağlanmasına yönelik hazırlanan bir projenin ön çalışma-
larından birisi olduğu için keşfetmeye dayalı durum çalışması kullanılacaktır. 
Çalışmada Ankara Mamak ilçesine bağlı mültecilerin yoğun olduğu bir ilkokul 
ve ortaokulda yaşanan sorunlar ve önerilen çözümler yönetici, öğretmen, veli ve 
öğrencilerle yapılacak yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlemler yoluyla 
belirlenmeye çalışılacaktır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler yönetici, öğretmen, 
veli ve öğrencilerle yapılacaktır. Gözlemler ise okulların günlük rutinlerinde 
nelerin yaşandığını betimlemeye yönelik olacaktır. Görüşmelerden elde edilen 
veriler içerik çözümlemesi yoluyla temalaştırılacak ve gözlemlerden elde edilen 
veriler yardımıyla sorunlar belirli başlıklar altında toplanacaktır. 

Beklenen Sonuçlar 

Bu çalışma ile çok daha kapsamlı bir çalışma olan mülteci çocuk ve ailele-
rin okul ve topluma uyum sağlanmasına yönelik hazırlanan bir projeye yönelik 
öncül bir çalışmadır. Çalışma sonucunda Suriyeli çocukların okul yaşamlarının 
daha iyi betimlenmesi, Suriyeli ve Türk öğrencilerin bir arada bulundukları 
okullarda yaşanan sorunların ve önerilen çözümlerin birincil kaynaklardan elde 
edilen verilerle ortaya konulması beklenmektedir 
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Mobil uygulama destekli öğretim geleneksel öğretim biçim ve süreçlerinde 
bulunmayan çeşitli eğitsel potansiyele sahiptirler. Öncelikle mobil uygulama 
destekli öğretim süreci “her zaman ve her yerde öğrenme”yi mümkün hale geti-
rirken aynı zamanda “şimdi ve burada öğrenme”ye yani durumlu öğrenmeye de 
izin vermektedir. İkinci olarak mobil uygulama destekli öğretim “ihtiyaç duyu-
lan zamanda ve ihtiyaç duyulduğu kadarıyla” öğrenmeyi mümkün hale getirir-
ken aynı zamanda düzenlenmiş bir eğitim programı kavramına, ya da öğrenme-
nin gerçekleştiği çerçevesi belirlenmiş öğretim durumlarına da izin vermektedir. 
Üçüncü olarak mobil uygulama destekli öğretim öğrenmenin mobil/hareketli 
iken gerçekleşmesini mümkün hale getirirken aynı zamanda fiziksel olarak sa-
bit/belirli bir mekâna bağlı öğrenmeye de izin vermektedir. Hareket halinde ya 
da statik, formal ya informal ortamlarda, kendi başına ya da işbirliği içerisinde 
bir mobil cihaz kullanarak gerçekleşen her tür öğrenme mobil öğrenmeye dâhil-
dir (Parsons, 2014).  

Mobil uygulama destekli öğretim dijital teknolojilerin oldukça yaygınlaştı-
ğı 21.yüzyıl dünyası için bir gereklilik haline gelmektedir. Prensky (2001) bi-
reylerin, özellikle de öğrencilerin radikal bir şekilde değiştiğini, bugünün öğ-
rencilerinin eğitim sisteminin tasarlandığı o zamanki bireylerden çok farklı ol-
duğunu ifade etmiştir.  Alan yazında bu jenerasyon ve öğrenciler tanımlanırken 
“N-jenerasyon” (Tapscott,2009),  “D-jenerasyon”, Jenerasyon-Ben (Twenge, 
2006) ve Dijital Yerliler (Thompson, 2013) gibi pek çok farklı adlandırma kul-
lanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında bu jenerasyona ait olan öğrenciler dijital 
yerliler olarak adlandırılmıştır. Dijital yerlilerin çeşitli dijital teknolojileri kul-
landığı, yaşamlarında hızın bir standart haline geldiği, ciddi eğitim yerine eğ-
lenceli eğitimi tercih ettikleri, bir sosyal network içerisinde bulunmayı istedikle-
ri ve üretken bir hayat tarzını benimsedikleri görülmektedir.  
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Bu çalışmada tamamen karma sıralı baskın statülü karma desen kullanıl-
mıştır. Çalışmanın örneklemini Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğre-
nim görmekte olan 30 dijital yerli öğrenen oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsa-
mında daha önce eğitsel amaçlı geliştirilen bir mobil uygulamadan yararlanıla-
rak bir dönem boyunca düzenli olarak ders işlenmiştir. Her ders sonunda öğren-
cilerden o sürece ilişkin e-günlükler tutmaları istenmiştir. Dönemin sonunda e-
günlükler toplanarak içerik analiziyle incelenmiştir. E-günlüklere ek olarak 
dönem sonunda değerlendirme formu ve yarı yapılandırılmış açık uçlu sorularla 
dijital yerli öğrenenlerin sürece ilişkin bütüncül olarak değerlendirmeleri alın-
mıştır. 

Sonuç olarak, dijital yerli öğrenenler çeşitli konuları mobil ortamda çalış-
manın oldukça keyifli olduğunu, bu uygulama sayesinde öğrenme için ayırdık-
ları zamanı etkili değerlendirebildiklerini, dersin içeriğinin mobil ortamda su-
nulması konuları kolaylaştırdığını, mobil uygulama ortamlarının kullanıcılar 
açısından dikkat çekici ortam olduğunu ve mobil uygulamanın öğrenmeyi olum-
lu etkilediğini belirtmişlerdir. Dijital yerli öğrenenlerin mobil uygulama destekli 
öğretime ilişkin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan “avantajlar, sınırlılık-
lar ve görünüm” temaları ortaya çıkmıştır. Avantajlar teması altında “eğlenceli 
öğrenme deneyimi, aktif katılım, hayat boyu/hayat çapında öğrenme, za-
man/mekan bağımsızlığı, sosyal ağ üzerinden çoklu iletişim” kodları; sınırlılık-
lar teması altında “batarya sorunu ve amaç dışı kullanım”,  görünüm teması 
altında ise “tasarım, şekil-zemin ilişkisi, login girişi” kodları ortaya çıkmıştır. 
Dijital yerli öğrenenlerin e-günlüklerinin analizinin sonucunda ise ortaya 4 tema 
çıkmıştır. Dijital yerli öğrenenlerin e-günlükleri “mobil uygulamaya ilişkin 
deneyimler, öğrenme deneyimleri ve mobil cihaza ilişkin deneyimler” temaları 
altında tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dijital yerli öğrenenler, mobil öğrenme uygulaması, 
mobil uygulama destekli öğretim, e-günlük 
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Mobil öğrenme alan yazında çeşitli tanımlamalara sahip olsa da, bu ça-
lışma kapsamında sosyo-kültürel bir bağlam içerisinde ele alınmıştır. Mobil 
öğrenme, mobil cihazların ve hizmetlerin hem belirli bir bağlam içerisinde 
hem de farklı bağlamlar arasında işlem yapmayı sağlayan, öğreneni, öğrenme 
ortamını, öğrenme cihazını, öğrenme deneyimini, öğreteni ve öğrenme içeriği 
mobil hale getiren ve bu mobil bilgi üretim ve tüketim davranışları sonucunda 
gerçekleşen öğrenme biçimi olarak tanımlanabilir. Mobil öğrenme içerisinde 
de mobil cihazlara yönelik geliştirilen mobil öğrenme uygulamaları önemli bir 
yer tutmaktadır.  

Bu çalışmanın örneklemini Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğrenci-
lerinden Öğretim İlke ve Yöntemleri dersini alan 30 lisans öğrencisi oluştur-
maktadır. Bu çalışma kapsamında Öğretim İlke ve Yöntemleri dersine ilişkin 
özel bir mobil öğrenme uygulaması geliştirilmiş ve bu bir dönem boyunca dü-
zenli olarak ders işleme aracı olarak kullanılmıştır. Bu uygulama öncesinde ve 
sonrasında üniversite öğrencilerinin mobil öğrenmeye ilişkin tutumlarında fark-
lılık meydana gelip gelmediği incelenmiştir. Ayrıca, mobil uygulama destekli 
mobil öğrenme sürecinin sonunda öğrencilerin Öğretim İlke ve Yöntemleri 
dersi akademik başarısı incelenmiştir. Uygulama, 2015-2016 öğretim yılı güz 
döneminde 30 ders saati süreyle gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler; “M-Öğrenme 
Tutum Ölçeği” ve bir başarı testi ile toplanmıştır.  

Sonuç olarak, Mobil Akademi mobil uygulaması öğrencilerin m-
öğrenmeye ilişkin olumsuz tutumlarını değiştirmekte başarılı olmuştur. Öğren-
ciler bir dersin mobil uygulamasının etkili olabileceği ve öğrenmeyi destekleye-
bileceğine dair üst düzey tutumlara sahip olmuşlardır. Mobil Akademi kullanı-
larak yapılan öğrenme-öğretme süreci sonucunda grupların ön test ve son test 
akademik başarı puanları arasında anlamlı farklılık meydana geldiği ve derse 
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ilişkin öğretim hedeflerinin öğrenciler tarafından kazanıldığı görülmüştür. Tu-
tum ve akademik başarılardaki anlamlı farklılıklara bakarak, eğitsel amaçlı ta-
sarlanan mobil uygulamanın olumlu sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mobil Öğrenme, Mobil Uygulama, Mobil Uygulama 
Geliştirme, Mobil Öğrenme Tutumu 
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For a long time, in Italian and European political debate, immigration has 
become one of the most discussed topics and one of the emergencies take priori-
ty. The events of recent months highlight the conceptual difficulties, gategoriali 
and political understanding of community and national institutions and found 
considerable difficulty in the development and implementation of policies to 
redesign the permanence of immigrants in their own countries. 

The problem is attributed to the fact that in addition to a percentage of mi-
grants who regularly staying and working in our communities there is an un-
known number of clandestine and irregular's who live within our borders with-
out authority, creating severe hardships towards the generalized other. 

As regards Italy, analysing more closely the policies taken to deal with the 
hardships attributed to the presence of immigrants, what is clear is that it is a 
lack of synergy between local systems and institutions, which only belatedly 
acknowledged the presence of structured flows of immigration: for nearly two 
decades have been exclusively local and the Church to take care of immigrants 
on its territory. 

When later he organized State intervention, this developed in the form of 
control instruments, rather than interventions aimed at addressing the needs of 
the new partnership, through immigration legislation little attentive to the vari-
ous pathways to integration (or exclusion) of local realities and through heavy 
use of amnesties and enforcement interventions. 

The inadequacy of these policies clearly appears when you analyze con-
crete situations of coexistence between immigrants, population and local gov-
ernment. In the cities, in particular, the greatest contradictions. 


