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ÖNSÖZ 

 

Erken çocukluk döneminin bir bireyin hayatının temelini oluşturan önemli bir 

dönem olduğu bilinmektedir. Bu dönemin etkin ve yararlı olarak geçirilmesinde 

ebeveynlerin ve okul öncesi öğretmenlerinin tutumları çocuk üzerinde oldukça 

etkilidir. Bu araştırma ile okul öncesi öğretmenlerin ve ebeveynlerin birbirlerine ve 

okul öncesi çocuklarına ilişkin algıları metaforlar aracılığı ile  belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

Bu araştırmanın, bu konuda yapılacak çalışmalara önemli düzeyde katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

  Bu çalışmanın ortaya çıkmasında bilgisini ve desteğini esirgemeyen, 

araştırmanın sürecinde önerileriyle bana yol gösteren akademik danışmanım Sayın 

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir KABADAYI’ ya katkılarından dolayı teşekkürlerimi 

sunarım.  

Araştırma sürecinde uygulamaya katılan okulöncesi öğretmenlerine ve 

ebeveynlere içtenlikle teşekkür ederim.  

Çalışmalarım boyunca yardımlarını ve desteğini esirgemeyerek her zaman 

yanımda olan eşim Fatih SOYDEMİR’ e teşekkür ederim.   

 

 Şeyda SEZER SOYDEMİR 

 Konya 2011 



iv 
  

 

T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 

 

Adı Soyadı Şeyda SEZER SOYDEMİR 

Numarası 055214002 

Ana Bilim / Bilim Dalı İlköğretim/Okulöncesi Eğitim 

Programı Tezli Yüksek Lisans  Doktora  

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir KABADAYI  Ö
ğr

en
ci

ni
n 

Tezin Adı 
Okul Öncesi Öğretmen ve Ebeveynlerinin 
Birbirlerini ve Okul Öncesi Çocuklarını Nasıl 
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ÖZET 

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerin ve ebeveynlerin birbirlerine ve okul 

öncesi çocuklarına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yardımıyla ortaya 

çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın katılımcılarını Konya ili Merkez İlçelerde 

görev yapan 87 okul öncesi öğretmeni ve 127 ebeveyn   oluşturmaktadır.  Araştırma 

verileri için ebeveynlerin, çocukları ve onların öğretmenleri; öğretmenlerin, 

öğrencileri ve onların ebeveynleri ile kendileri için metafor üretmeleri istenmiştir. 

Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. 

Sonuç olarak, ebeveynler tarafından öğretmenlerin temel rolleri bilgi kaynağı 

ve aktarıcısı olmak ve öğrencileri şekillendirmek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Öğretmenler, ebeveynler tarafından olumlu duygular çağrıştıran çocukların 

gelişiminde önemli etkiye sahip kişiler olarak algılanmaktadırlar. Ebeveynlerin 

öğretmenler hakkında ürettikleri en çok benimsenen metaforlar kitap, ışık, anne, 

toprak, bahçıvan ve heykeltıraş olmuştur. Öğretmenler kendi temel rollerini bilgi 
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aktarmak, öğrenciyi şekillendirip biçimlendirmek, öğrencilerin karakterlerini 

geliştirip yeni nesli hazırlamak şeklinde algılamaktadırlar. 

Öğretmenler, ebeveynleri olumsuzluk unsuru olarak algılamaktadırlar. 

Ebeveynler, çocuğa ve öğretmenlere karşı yaklaşımlarında eksiklikleri olan sürekli 

eleştiren ve eğitilmesi gerekli kişiler olarak görülmektedir.  

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin, okul öncesi dönem çocuklarını gelişme ve 

büyüme sürecinde olan değerli bir varlık olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Okul 

öncesinde etkili bir eğitim verilebilmesi için öğretmenlerin ve ebeveynlerin birbirleri 

ile okul öncesi  çocukları nasıl algıladıkları son derece önemlidir. Ayrıca metaforlar 

kişisel algıları ortaya çıkarmada, anlamada ve açıklamada güçlü bir araştırma aracı 

olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Metafor, Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Çocuğu, 

Okulöncesi Öğretmen ve Ebeveyn Algısı. 
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ABSTRACT 

This research aims to set forth having  percieve  about each other of parents 

and teachers in preschool education and preschool students with aid of metaphors. 87 

preschool teachers who employed in Konya Province Center Districts and 127 

parents compose the participants of the research. The parents are requested to 

produce metaphor for their preschool children and teachers also the teachers are 

requested to produce metaphor for their preschool students and their parents to get 

research data. The data of research is analyzed through using content analysis 

method.  

    Consequently, it is seen  that the parents stated that the basic roles of 

teachers to be information resource and transfer or and to shape the students. The 

teachers are perceived as having important affection in children’ developing and 

evoking positive emotions by parents. The mostly produced metaphors that are 

produced by parents about teachers are as follows; book, light, mother, soil, gardener 
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and sculptor. The teachers perceive their basic roles as transferring data, shaping the 

student, developing character of students, preparing new generation. 

  The teachers perceive  the parents as negative element. The teachers consider the 

parents who have missing points at the behaviors against to children and their 

teacher, who always criticize and who must be educated.  

 It  comes out that the parents and teachers perceive preschool period children 

as valuable creatures who are in growing up and developing. It is extremely 

important to set forth how teachers and parents perceive each others to children for 

the providing of an efficient pre-school education and metaphors can be used as 

strong research instruments to set forth, understand and explain perception of people. 

Key Words: Metaphor, pre-school education, pre-school children, preschool 

teacher and parents’ perceptions. 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

 

Okul öncesi dönem insan yaşamının temelini oluşturmaktadır. Okul öncesi 

dönem, çocuğun gelişmesinin hızlı ve öğrenme kapasitesinin en yüksek olduğu 

dönemlerden biridir. 0-6 yaşlar arasını kapsayan okul öncesi yıllar, çocuğun 

kişiliğinin oluşumu, temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanılması ve 

geliştirilmesinde en önemli yıllardır. Bu dönemde çocuklara değişik uygulamalarla 

verilebilecek temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kısaca davranış örnekleri onların 

kişilik gelişimini ve ileriki yıllardaki öğrenim yaşantılarını etkiler (Başal, 2005: 12). 

Çocuk, ihtiyacı olan tüm bilgi ve becerilerle donanımlı olarak dünyaya gelmez. 

Çocuğa yeni öğrenme fırsat ve olanakları hazırlayan çevre, onun gelecekteki başarısı 

açısından önem taşır. Bu nedenle erken gelişim yılları, zeka, kişilik ve sosyal 

davranış şekillenmesi açısından son derece önemli bulunmuştur (Yavuzer, 2004: 61). 

Anne-babaların çocuklarına karşı olan duygu, düşünce, tutum ve davranışları 

ilk günden itibaren çocukların üzerinde derin ve kalıcı izler bırakır (Yavuzer, 2003: 

115). 

Çocuk, toplum yaşamına uymasına yardımcı olacak ilk temel davranış 

örneklerini ebeveynlerinden kazanır. Bu açıdan, hayatın ilk yıllarında çocuğun 

bakımı ve eğitiminden sorumlu kişiler ebeveynlerdir (Oktay, 1999: 147). 

Okul öncesi eğitim kurumu çocuk açısından aile dışına atılan ilk adımdır. Okul 

öncesi öğretmeni ise, anne babadan sonra alınan ilk özdeşim modelidir, çocuğun 

karakterinin biçimlenmesinde önemli bir kalıp niteliği taşıyan bir kişidir (Yavuzer, 

2007: 183). 

Okul öncesi eğitim, aile-çocuk-okul üçgeni içinde gerçekleştirilen bir 

eğitimdir. Bu dönemin eğitiminde aile, çocuk yetiştirme tutumlarından, okul öncesi 
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eğitim öğretmeni eğitim programlarından, tutumlarından ve çevre düzenlemesinden 

sorumludur (Oktay, 1999: 142). 

Çocuğun hayatında son derece önemli olan ebeveynler ve öğretmenler 

birbirlerini algılama düzeylerine göre davranış geliştirip birbirlerinden farklı 

beklentiler içerisinde olabilmektedirler. 

Tarafların birbirlerini daha iyi anlayıp olumlu bir tutum ve davranış 

geliştirebilmeleri için birbirlerine bakış açıları ve birbirlerini nasıl algıladıkları bazı 

sorunların çözümü açısından son derece gereklidir. Bunu gerçekleştirmenin bir yolu 

da, bu tarafların birbirlerini nasıl algıladıklarını metaforlar yoluyla sağaltıp 

irdelemektir. 

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen ve ebeveynlerin birbirlerine ve 

okul öncesi çocuğuna ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yardımıyla ortaya 

çıkarmaktır. 

 

1.1. PROBLEM CÜMLESİ 

Okul öncesi öğretmen ve ebeveynlerin birbirlerine ve okul öncesi çocuğuna 

ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? 

1.1.1. Alt Problemler 

1. Okul öncesi eğitimde görevli öğretmenler, metaforik açıdan, öğrencilerini, 

onların ebeveynlerini ve kendilerini nasıl algılamaktadır? 

2. Ebeveynler, metaforik açıdan, çocuklarını ve onların okul öncesi 

öğretmenini nasıl algılamaktadırlar? 
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1.2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Günümüzde erken çocukluk yıllarının önemi bilimsel araştırmalarla 

kanıtlanmıştır. Bu dönemde gelişimin farklı boyutları birbirini pekiştirip 

desteklemektedir (Yörükoğlu, 2002, Yavuzer, 2003).  

Doğumdan itibaren çocuk, etrafını saran fizik ve sosyal çevreye uyum savaşını 

verirken, bu çabasında en büyük desteği anne ve babasından almaktadır. Çocuk, 

kendini ifade edebilmeyi, kendi kendini yöneten (otonom) bir birey olabilmeyi 

ailesinden öğrenir. Özellikle ebeveynler, çocuğun kişiliğinin oluşumunda temel rolü 

olan özdeşim modelleridir. Çocuk bu özdeşim modellerini kendine örnek alır ve 

adeta onların yaşam biçimlerini taklit yoluyla öğrenir (Yavuzer, 2003: 115). 

Aile, en etkili eğitim kurumu olarak çalışır. Kişilik aile ortamında gelişir. 

Çocuğun toplumun değer yargılarına ve niteliklerine uygun bir birey olarak yetişmesi 

önce aile çevresinde sağlanır (Yörükoğlu, 2002: 126). 

Ayrıca çocukların okul öncesi eğitiminden sorumlu olan, okul öncesi 

öğretmenleri, çocukların güvenliğini, sağlığını, çocukların bireysel farklılıklarını, ilgi 

ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gelişim alanlarını destekleyecek duyarlı ortamı 

sağlamakla yükümlüdürler. Çocukluk yaşam döngüsünde okul öncesi öğretmeni en 

az ebeveyn kadar değerli bir öneme sahiptir (ooegm.meb.gov.tr). 

Erken çocukluk döneminin bir bireyin hayatının temelini oluşturan önemli bir 

dönem olduğu bilinmektedir. Bu dönemde ebeveynlerin ve okul öncesi öğretmeninin 

tutumları çocuk üzerinde oldukça etkilidir. Bu dönemin ne kadar etkin ve yararlı 

geçirildiği çok önemlidir. Okul öncesi eğitim programlarında ebeveyn ve öğretmen 

işbirliği çocuklar için daha başarılı ve etkin sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. 

Bilindiği üzere, algı, duyusal bilginin yorumlanması veya anlamlandırılması 

işlemidir. Algılama, bireyin zihinsel kuruluşu, geçmiş yaşantıları, ön bilgileri, 

beklentileri gibi pek çok içsel faktörden etkilenir (Ömeroğlu ve Kandır, 2005: 59). 

Algılama, anlam vermeyi ifade eder (Öztürk ve Kısaç, 2002: 266). 
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Bu bilgiler ışığında, okul öncesinde etkili bir eğitim verilebilmesi için okul 

öncesi öğretmenlerinin ve çocukların ebeveynlerinin birbirlerini ve okul öncesi 

dönem çocuğunu nasıl algıladıkları son derece önemlidir. Bu algılama sayesinde, 

öğretmen ve ebeveyn üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya gayret edeceğinden, bu 

algıları metaforlar yoluyla tespit ederek uygulamaya koymanın okul öncesi eğitimin 

verimliliğine ve literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

 

1.3. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI 

1. Örneklem alınan öğretmenler ve ebeveynler evreni temsil etmektedirler. 

2. Öğretmenler için hazırlanan metafor sorusu amaca hizmet etmektedir. 

3. Ebeveynler için hazırlanan metafor sorusu amaca hizmet etmektedir. 

         4. Araştırmaya katılan  ebeveynler ile öğretmenler kendi açılarından sorulara 

nesnel, samimi ve derinliğine cevap vermişlerdir. 

        1.4. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

1. Araştırmanın bulguları Konya il merkezinde, örnekleme dahil edilen okul 

öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 - 6 yaş çocuklarının  ebeveynleri ve MEB’e 

bağlı bağımsız anaokulları ve ilköğretim okulları bünyesindeki anasınıflarında 

görevli okul öncesi öğretmenleri ile sınırlıdır. 

2. Araştırma, 2010- 2011 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır. 

3. Araştırma, araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış metafor soruları ile bu 

sorulara verilen cevaplar ile sınırlıdır. 
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1.5. ARAŞTIRMAYLA İLGİLİ TANIMLAR 

Okul öncesi Eğitim: 0–72 ay arasındaki çocukların gelişim düzeylerine ve 

bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan, onların 

bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen ve temel 

eğitime hazırlayan eğitim sürecidir (ooegm.meb.gov.tr). 

Metafor: Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında düşüncelerimizi yapılandıran, 

yönlendiren ve kontrol eden en güçlü zihinsel araçlardır (Şimşek&Yıldırım, 2008). 
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BÖLÜM II 

KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1. Okul Öncesi Eğitimin Önemi Ve Okul Öncesi Dönem Çocuğunun 

Genel Özellikleri 

Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren çevresiyle girdiği etkileşim sonucunda 

bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönlerden hızlı bir gelişim içine girer. 0-6 yaş 

bu gelişimin en hızlı olduğu, kişiliğin temellerinin atıldığı ve çocuğun yakın 

çevresinden en çok etkilendiği, her türlü öğrenmeye açık olduğu bir dönem olup, 

insan hayatındaki kritik dönemleri içerir (Zembat ve Unutkan, 2001: 7). 

İtaatkar, uslu çocuk yetiştirme, günümüzde kendine yetebilen, karar verebilen, 

kararlarının sonuçlarına katlanabilen, hak ve sorumluluklarını dengeli bir şekilde 

taşıyan insan yetiştirme kavramı ile yer değiştirmiştir (Oktay, 1999: 26). 

Eğitimin hedefi etkin birey, etkin vatandaş yetiştirmektir. Eğitim sürecinde 

çocuğun, kendi bireyselliği korunurken toplumla bir bütün halinde ve toplumun 

gelişmesine faydalı, sorumlu bir vatandaş olması da gerçekleştirilmelidir. Bu ise 

ancak temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanıldığı okul öncesi yıllarından 

başlayarak çocukların öğrenme yaşantılarının kalitelerini arttırma yönünde 

gösterilecek dikkatli çabalarla mümkün olabilir. Bu nedenle okul öncesi yaşlarından 

itibaren çocukların büyüme, gelişme ve öğrenme ortamlarını nitelikli hale getirmek 

gerekmektedir (Tuğrul, 2005). 

Okul öncesi eğitim; kişiliğin şekillendiği bu dönemi, çocukların fiziksel, 

sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri açısından en sağlıklı şekilde geçirmesini, 

onları hayata hazırlamayı ve ebeveynleri okul öncesi eğitimi konusunda 

bilgilendirmeyi amaçlamaktadır (Kandır, 2001). 
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Çocuk doğar doğmaz annesi ve yakın çevresindeki diğer insanlar aracılığı ile 

temel gereksinimleri karşılanan bir canlıdır. Onun kendi kendine yeterli bir birey 

olabilmesi için belirli bir zaman geçmesi gereklidir. Bunun için başkaları tarafından 

bakılmaya, yönlendirilmeye, rehberliğe ihtiyacı vardır. Bu yönlendirmeler, insanın 

doğuştan getirdiği kalıtımsal özelliklerle bütünleşerek çocuğun kişilik yapısını 

oluşturur (Oktay, 1999; 22). 

Çocuk, ihtiyacı olan tüm bilgi ve becerilerle donanımlı olarak dünyaya gelmez. 

Çocuğa yeni öğrenme fırsat ve olanakları hazırlayan çevre, onun gelecekteki başarısı 

açısından önem taşır. Bu nedenle erken gelişim yılları, zeka, kişilik ve sosyal 

davranış şekillenmesi açısından son derece önemli bulunmuştur (Yavuzer, 2004: 61). 

John Locke’a göre çocuğun zihni dünyaya geldiğinde boş bir levha gibidir. 

Çocuk doğumdan itibaren çevreyle kurulan ilişkiler sayesinde bilgi ve tecrübe edinir 

(Aktaran: Oktay, 1999: 47). 

      Bu yaş çocuğu için öğretmen, her şeyi bilen, hiç yanılmayan insandır 

(Yörükoğlu, 2002: 90). Çocuk için öğretmen, hem öğreten hem seven, kısacası 

günün büyük bir bölümünde kendisinin ve arkadaşlarının ihtiyaçlarını gidermeye 

rehberlik yapan bir kişidir (Zembat, 2005: 31). 

Çocukların kendilerine yakın hissettiği, sevdikleri bir öğretmen, onlar 

tarafından daha çok dinlenir ve bu öğretmenin öğrettiklerine değer verilir. Bu ise 

öğrenmeyi kolaylaştırır. Öğretmen-öğrenci ilişkisi olumlu oldukça, çocukların 

öğrenmeye karşı daha güdülü oldukları ve öğrendiklerini uyguladıkları bilinmektedir 

(Önder, 2002: 82). 

Çocuk eğlenirken öğrenir, fiziksel, dil, zihinsel, sosyal ve duygusal yönden 

gelişir (Aral vd., 2001: 21). Çocuğun kişilik gelişiminin ilk beş yılda tamamlandığı 

dikkate alındığında okul öncesi eğitim ile çocuğun kişilik gelişiminde okulu aile ile 

birlikte temel belirleyici konumuna getirmek mümkündür (Ergün vd., 1999: 118). 
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Eğitim sürecinin başarıya ulaşmasında sürekli olarak üç ayaktan söz edilir ve 

bu ayaklardan biri de ailedir. Çocuğun ilk sosyalleştiği yer ailedir. Okul ve aile 

arasında iletişim sağlanması, öğrencinin eğitimine ilişkin çaba ve düşüncelerin ortak 

bir noktada birleşmesini sağlar. Etkili iletişim eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğini 

artırmaya katkı sağlar (Çıkılı, 2005: 83). 
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2.2. Öğretmen Rolleri 

Öğretmenlik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda; devletin eğitim, 

öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan bir ihtisas mesleği olarak 

tanımlanır (Sönmez, 2003: 270). 

Öğretmen, insan mimarı, insan mühendisi, insanın kişiliğini biçimlendiren bir 

sanatkar olmaktadır (Şişman, 2000: 1). 

Öğretmen, eğitim ortamında istendik davranışları kazandıran profesyonel kişi 

olarak tanımlanabilir. Öğrenciye yol gösterir. Öğrenciye sevgiyle, eğitim 

kurallarından ödün vermeden davranır. Uygun ve gerekli tüm etkinlikleri öğrencinin 

istendik davranışları kazanması için planlayıp uygular. Sonuçları değerlendirip 

eksiklikleri tamamlar, yanlışları düzeltir ve sürekli kendini geliştirip yenileyebilir 

(Sönmez, 2003: 3). 

Öğretmenler, bilgi işçileridir. Tarihte uzun zaman bilgi aktarıcısı olarak görev 

yapmışlardır. Bu arada nitelikli öğretmenler bilgiyi işlemeyi, benimseyip bilgiye 

uygun yaşamayı (bilginin davranış haline getirilmesi) sağlamışlar ve bu bilgileri 

gelecek kuşaklara aktararak bilgi aktarıcısından çok, yetiştirici olmuşlardır (Ergün 

vd., 1999: 61). 

Öğretmenler toplumun mimarlarıdır. İçinde yaşadığı toplumun kültür yapısının 

gelişmesinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Öğretmen birey ve toplum üzerindeki bu 

gücünü, eğitimin toplum üzerindeki gücünden almaktadır (Çalışkan, 2005:  342). 

Öğretmenlerin toplumsal değişme sürecinde önemli bir yeri ve rolü olduğu 

kabul edilmektedir. Eğitimin, kültürü aktarma, geliştirme, değiştirme, bireylerin 

sosyalleşmesini sağlama işlevlerinin yerine getirilmesinde ve öğrencide istendik 

davranış değişikliği oluşturmada öğretmenlerin etkileri kaçınılmazdır. Öğrenci için 

öğretmen, sadece bilgi taşıyıcısı ve aktarıcısı olmamakta; o, aynı zamanda çeşitli 

görüş, tutum ve davranışlarıyla öğrencileri bilinçli ya da bilinçsizce etkilemektedir 

(Şişman, 2000: 51). 
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Glaser’e göre (1992) etkili öğretmenlik toplumda başarılması güç olan işlerden 

biridir. Bir meslek, iş veya uğraş alanı ya nesneleri yönetir ya da insanları. Nesneye 

yönelik yapılan değer artırıcı işlemde nesne direnmez. Örneğin bir elmas, işleme 

yapan kişinin becerileri ölçüsünde şekillenir. Doktorun hastası ya da kuaförün 

müşterisi direnç göstermedikleri için nesne niteliğindedirler. Oysa ki öğretmenler 

insan yöneticisidir ve öğrenciler yönetilmeye oldukça dirençlidir. Öğrenciler, 

kendilerine kazandırılacak davranışların yaşamını sürdürme, sevgi, güç, özgürlük 

veya eğlence gibi temel gereksinimleri karşılamaya yönelik olduğunu hissederlerse 

bu konuda öğretmen tarafından ikna edilirlerse direnç göstermeyip eğitim sürecinde 

yer alırlar (Sönmez, 2003: 294). 

Öğretmen bir yandan bilgi, beceri ve tutumları ile eğitim sürecine kalite 

kazandırırken, diğer yandan uyguladığı yöntem, teknik ve stratejilerle eğitim 

programında yer alan davranışların öğrenciler tarafından kazanılmasında kritik bir rol 

oynayarak öğrenci niteliklerinin artmasını sağlar (Gürkan, 2005: 61). 

Rol kavramı, toplumda belirli bir statüde ve konumda bulunan bir bireyden 

göstermesi beklenen davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Öğretmene yüklenen roller 

incelediğinde (Şişman, 2000: 15); 

1. Temsilcilik: Öğretmen, içinde yer aldığı ve üyesi olduğu öğretmen grubunu 

ve topluluğunu temsil eden kişidir. 

2. Liderlik: Öğretmen, gerek içinde yer aldığı öğretmen grubunda, gerekse 

birlikte olduğu öğrenci grubu içinde bir liderlik rolü üstlenmek durumundadır. 

3. Bilgi Kaynaklığı: Öğretmen, uzmanlık alanıyla ilgili bilgileri yayan, öğreten, 

aktaran biridir. 

4. Arabuluculuk: Öğretmen, bireyler ve gruplar arası çatışmalarda, zaman 

zaman bir arabuluculuk rolü üstlenmek durumundadır. 

5. Hakemlik: Öğretmen, okul ve sınıf ortamında okul ve eğitimle ilgili 

belirlenen bir takım kuralların uygulayıcısıdır. 
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6. Yargıçlık: Öğretmen, çeşitli durumlarda haklıyı haksızı, iyiyi kötüyü, 

suçluyu suçsuzu ayırt eden biridir. 

7. Eğiticilik/Disiplincilik: Öğretmen, eğitimin ve okulun amaçlarında 

öngörülen davranışları (bilgi, beceri, tutum, alışkanlık) öğrencilere kazandırmakla 

yükümlüdür. 

8. Ana-Babalık: Öğretmen, özellikle okul öncesi eğitim ve ilköğretimde, yerine 

göre öğrenciler için bir anne-baba konumunda olarak onların her türlü sorunlarıyla 

ilgilenmek durumundadır. 

9. Rehberlik/Sırdaşlık: Öğretmen, öğrencilerin çeşitli sorunlarını bilip onların 

sırlarını korumak, sorunlarını çözebilmelerine yardımcı olmak durumundadır. 

10. Danışmanlık/Nasihatçilik: Öğretmen, çeşitli durumlarda ve konularda 

öğrencilerine öğütler vererek onların iyi bir toplum olabilmelerini sağlamak için çaba 

göstermek durumundadır.  

Öğretmen her şeyi bilen öğretmenden, öğrenen öğretmene dönüşmüştür. Etkili 

öğretmen yalnızca öğretimin nasıl yapılacağını bilen değil, bildiklerinden hangisinin 

belli bir alanda uygulanabileceğine karar veren ve uygulayan kişidir (Açıkgöz, 2003: 

103). 

Öğretmenlik statüsü yalnızca bilgi verme rolünü gerektirseydi bu işin öğretim 

makineleri, televizyon, radyo vb. araçlarla yapılabileceği, ancak öğretmenlerin bilgi 

vermenin yanı sıra düşünsel tutumları, duygusal tepkileri ve çeşitli alışkanlıklarıyla 

öğrenciyi etkilediği belirtilmektedir (Gürkan, 2005: 75). 

Günümüz eğitim amaçları arasında öğrencilere sadece bilgi kazandırmaktan 

daha da önemlisi, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesidir 

(Özgün fikir üretme, esnek düşünme, birbirine uzak fikirler arasında sıra dışı ilişkiler 

kurma, tahminde ve varsayımda bulunma vb.). 

Bu durumda öğretmen rollerinin de çeşitlendiği söylenebilir. 
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W.R. Mann’a göre öğretmen rolleri  (Aktaran: Ergün vd. 1999: 74); 

1) Uzman Rolü: Bilgi nakli, kavramların ve alanın perspektiflerinin aktırılması. 

2) Otorite Rolü: Amaçlar koyma ve amaçlara erişebilmek için yöntemler 

belirleme. 

3) Sosyalizm Alanı Rolü: Öğrencinin kendi doğallığına uygun olarak 

yaratıcılığını teşvik etmek, onun öğrenim güçlüklerini aşmasına yardım etmek. 

4) Benlik İdeali Rolü: Özel bir alanda entelektüel bir araştırma konusunda 

gayrete gelmeyi, heyecan duymayı, değer takdirinde bulunmayı öğretmek. 

5) Bireysel Şahıs Rolü: Öğrenciyi insan olarak değerlendirmek. Onun 

aktiviteleri için insani ihtiyaçların ve yetilerin tüm dönütlerini aktarmak. 

 

2.2.1. Bazı Eğitimsel Akımlar Açısından Öğretmen Rolleri 

Öğretmene yüklenen roller kültürlere/toplumlara, zamana ve koşullara göre 

değişebilmektedir. Aşağıda öğretmen rolleri bazı eğitimsel akımlar açısından kısaca 

belirtilmektedir (Şişman, 2000: 97-103). 

2.2.1.1. Daimicilik (Prennializm) Açısından Öğretmen 

Bu akıma göre öğretmen, evrensel mahiyette değişmez doğruların bilgisini 

kazandırmalı, öğrencilerin entelektüel eğitimine önem vermelidir. 

2.2.1.2. Esasicilik (Essentializm) Akımı Açısından Öğretmen 

Bu akımda öğrenci, edindiği bilgi ve becerileri kullanan bir varlıktır. Konu 

merkezli bir eğitim anlayışı akımın  temelini oluşturmaktadır. Öğretmen, bilgiyi, 

kültürü aktaran kişidir. Eğitimde temel güç öğretmendir. Öğretmen bilgiyi, kültürü 

aktarmaktan ve bireyin topluma uyumunu sağlamaktan sorumlu kişidir. Bu akımda 
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öğrenci, sosyal ve kültürel bir varlık olup doğuştan zihni boştur, hiçbir bilgiye sahip 

değildir. 

2.2.1.3. İlerlemecilik (Progressivizm) Akımı Açısından Öğretmen 

Bu akım öğretmen merkezli, edilgen insan yetiştirme anlayışına karşı 

çıkmaktadır. Eğitim, çocuğun ilgi ve gereksinimlerine göre düzenlenmelidir. Akıma 

göre, öğretmenin görevi öğrenciyi yönlendirmek değil, ona yol göstermek, kendi 

gelişimlerini planlamalarına rehberlik yapmaktır. 

2.2.1.4. Varoluşcu Eğitim Akımı Açısından Öğretmen 

Bu akımda öğrenci, zeka ve duygu sahibi, eşsiz, serbest seçim yapan, sorumlu 

bir varlıktır. Akıma göre öğretmen ne bir bilgi kaynağı ne taklit edilebilecek bir 

model, ne de bir danışmandır. Öğretmenin görevi, sadece öğrencinin kendisini 

tanımasına yardım etmektir. 

Başar’a göre (2004: 79) demokratik bir lider olan öğretmen; öğrencilerin 

görüşlerini alma, yapılacak işlerle ilgili onlarla uzlaşma ve onlara çalışma düzenlerini 

seçme hakkı tanıma gibi özellikleri taşımalıdır. 

Öğretmen sınıfta bir eğitim ve öğretim lideri olarak bir orkestra şefi gibi 

davranmalı, çok seslilik içinde bir uyum ve ahenk oluşturmalıdır (Şişman, 2000: 

139). 

Öğretmenlerin kişisel niteliklerinin eğitimin etkinliği ve verimliliğinde önemli 

rolü vardır. Buna göre öğretmenlerde bulunması gereken kişisel nitelikler; sevgi ve 

hoşgörü, demokratik tutum, öğrenmeye derin ilgi, adil ve tarafsız olma, ödüllendirme 

ve takdir kullanımı, espri duygusu, insanların sorunlarıyla ilgilenme, hoş bir 

görünüm ve tavır olarak belirtilebilir (Ergün vd., 1999: 77-82). 

Öğretmen, öğrencilerin sahip oldukları farklı öğrenme stilini, farklı zeka 

yapısını anlayarak çocukların gelişim özelliklerini dikkate alarak buna uygun 

öğrenme yaşantıları geliştirmelidir (Üre, 2008: 142). 
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Rogers (1969), saygı, empatik anlayış, güven ve özgürlüğün olduğu bir sınıf 

ikliminin sağlıklı bir öğrenme ortamı olduğunu, bu ortamın öğrencinin bir bütün 

olarak gelişmesini sağlayacağını ve öğretmenin de bu durumu kolaylaştırıcı bir role 

sahip olması gerektiğini ifade eder (Aktaran: Bilge, 2002: 240). 

Öğretmen, okulun bulunduğu çevrenin, doğal, sosyo-kültürel ve ekonomik 

özelliklerini tanımalıdır. Aileleri eğitim sürecine katılmaları için teşvik etmelidir 

(Ocak, 2005: 29). 

Öğretmenin öğrencilerle iyi bir iletişim kurabilmesi önemlidir. Öğrenci, 

öğretmen ile  arasında iletişimin hem sözel, hem de sözsüz boyutlarını kullanır. Ses 

tonu, jest, mimik, bakış, el kol hareketleri, giysiler, koku vb.  Araştırmalar öğrenciler 

öğretmenleriyle iletişim kurarken en çok onların beden hareketlerinden, daha sonra 

ses ve konuşma özelliklerinden ve en son da sözel davranışlarından etkilendiklerini 

göstermektedir (Kabadayı, 2005: 315). 

 

2.2.2. Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni 

Okul öncesi öğretmeni, çocuğun anneden sonra gün boyu birlikte olduğu, 

ihtiyaçları için başvurduğu bir yetişkindir. Başarılı bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi 

için öğretmen ile çocuk arasında güven ve sevgi ilişkisinin kurulması bunun yanında 

öğretmenin çocuğu tanıması, onun ihtiyaçlarını ve yaşadığı ailenin özelliklerini de 

bilmesi gerekir. Bu nedenle öğretmen ile aile ilişkisi okul öncesi dönemde her eğitim 

döneminde olduğundan çok daha önemlidir (Oktay, 1999: 203). 

Erken gelişim dönemlerinde verilen eğitimin çocukların gelişimleri üzerinde 

uzun vadeli etkileri olduğunu ortaya koyan araştırmalar, bu dönemdeki eğitimin 

niteliğini de özellikle vurgulamaktadır. Okul öncesi kurumun öğretmeni, çocuğu 

tanıyarak, onda var olan gizil yetileri ortaya koymayı hedeflemelidir. Okul öncesi 

öğretmeni, insanoğlunun en önemli mimarıdır. Çocuğu keşfeden ve çocuğa yön 

veren kişidir. Bu açıdan okul öncesi öğretmeni, çocuğun tüm gelişim özelliklerini 

bilen, deneyimli bir kişi olmalıdır (Yavuzer, 2004: 61). 
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Okul öncesi öğretmeni, gruplardaki çocukların en yakını olup okulun eğitim ve 

öğretiminden sorumludur. Bir okul öncesi eğitim kurumunda malzeme ve program 

kadar hatta daha önemli olan bir öğe de öğretmendir (Zembat, 2005: 31). 

Öğretmen, çocuk dünyası ile yetişkin dünyası arasında bir aracıdır (Ergün, 

1999: 82). 

 İyi bir okul öncesi öğretmeninin özelliği sakin ve sabırlı olmasıdır. Öğretmen 

çocukların bulundukları yaşlara ait gelişimsel özellikleri bilmeli, çocukların aile 

yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmalıdır (Oktay, 1999: 219). 

Katz’a göre öğretmenlik, anne rolüne eş değerdir, çocuğa destek olma, çocuğa 

duygusal destekte bulunma ve rehberlik etme, öğretim ve yetenek geliştirme 

açısından ustalık kazandırmadır (Aktaran: Zembat, 2005: 32). 

İyi bir öğretmen öncelikle davranışı tutarlı, olgun ve dengeli bir kişi olmalıdır. 

Tepkileri çocuklar için anlaşılmaz olmamalıdır. Esnek ve hoşgörülü olmalıdır. 

Korkutmaya başvurma gereği duymadan sınıfta düzeni sağlayabilmelidir. Kendi 

kişiliği, özellikleri ve öğretim becerisiyle çocukta ilgiyi canlı tutabilmelidir. Çocuğun 

öğrenme, araştırma ve incelemesine kılavuzluk eden bir insan olmalıdır. Sınıfında 

demokratik bir çalışma ve ilişki ortamı oluşturmalıdır (Yörükoğlu, 2002: 81). 

2.2.2.1. Okul Öncesi Öğretmenin Sahip Olması Gereken Özellikler 

● Çocuk gelişimi ve eğitimi, beslenmesi ve sağlığı konularında bilgi sahibi 

olmalı. 

● Mesleki olarak, müzik, resim, drama, oyun gibi konularda bilgili ve birçok 

eğitim materyallerini temin edebilecek beceriye sahip olmalı. 

● Sabırlı olmalı. 

● Sorumluluk sahibi olmalı. 

● Yaratıcı olmalı. 
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● Çocukların ihtiyaçlarına duyarlı olmalı. 

● Hoşgörülü ve esnek olmalı. 

● İletişim becerilerine sahip olmalı. Aileler ile işbirliği yapmalı. 

● İyi bir rehber olmalı. 

● Kendisini geliştirmeye, bilgisini artırmaya istekli olmalı. 

● Sağlıklı, canlı, hareketli ve neşeli olmalı (Oktay, 1999: 220). 

Eğitim-öğretim süreci, bir geminin okyanusta yolcu taşımasına benzetilebilir. 

Geminin okyanusta düzgün bir biçimde seyretmesi ve istenilen limanlara uğrayarak 

yolcuları varış noktasına sağlıklı ve mutlu olarak ulaştırması beklenmektedir. 

Öğrenciler geminin yolcuları, öğretmenler de kaptan, eğitim programları ise 

izlenecek yol haritalarıdır (Gürkan, 2005: 61). 

 

2.3. Ebeveyn Rolleri 

İlk ve temel eğitim çocuğa ailede verilmektedir. Ebeveynlerin çocuğa verdiği 

önem, sevgi, saygı, hoşgörü, sorun çözme becerisi çocuğu etkiler. Hayatın ilk 

yıllarında kazanılan alışkanlıkların insanda hayat boyu kalıcı olması, insan kişiliğinin 

temellerinin erken yaşta atılmaya başlanması ailede verilecek eğitimin önemini 

göstermektedir (Demirel, 2003: 106). 

Çocuğun ilk öğretmenleri ebeveynleridir. Ebeveynler çocuğa sevgi ve sıcaklık 

verir. Çevrenin tehlikelerine karşı korur, toplum gerçeğini öğretir (Ergün, 1999: 

125). 

Blenkın ve Kelly (1996), anne-babanın çocuğun öğrenmesi yolunda yeni 

stratejiler geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtir. Bu bakımdan 

ebeveynler çocukların ilk öğretmenleridir (Aktaran: Zembat, 2005: 41). 
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Çocuk ilk davranış kalıplarını, bilgi, duygu ve davranış yeteneklerini 

ebeveynlerinden öğrenir (Ergün vd, 1999: 130). 

Okul öncesi eğitim öncelikle ailede başlamaktadır. Çocuğun kişilik gelişimi 

yönünden istenilen noktaya ulaşması, etkileşim içinde olduğu farklı çevrelerin bu 

gelişime katkı derecesi ile yakından bağlantılıdır. Bu nedenle çocuğun yakın çevresi 

olan ailenin, erken yaşlardan itibaren çocuğun gelişimini ne denli destekleyebildiği 

ve onun ihtiyaçlarına ne denli yanıt verebildiği önemlidir (İşmen ve Yıldız, 1996: 

30). 

Okul öncesi dönemde çocuk, kendini özdeş tutacağı model olarak, anne ve 

babasını alır, onların özellikleriyle değer yargılarını örnek olarak benimser, hareket, 

tutum, konuşma gibi davranışlarını taklit etmeye uğraşır. Çocuğun anne ve babasını 

böylesine etkili bir şekilde model alması, çocuğun gelecekteki kişilik yapısını, duygu 

ve düşüncesini doğrudan etkiler (Yavuzer, 2007:  22). 

 Çocuklar değer verilen kabul edilen davranış, adet, gelenek ve alışkanlıkları 

ebeveynlerini ve diğer aile üyelerini rol modeli alarak sosyal öğrenme süreci içinde 

gözleyerek ve taklit ederek öğrenir. Ebeveynler, çocuklarına yeme-içme 

alışkanlıklarından eğlenme alışkanlıklarına kadar kendi yaşam biçimini, önem 

verdiği değerleri bilinçli ya da bilinçsiz olarak kazandırır. Ebeveynlerin diğer önemli 

bir işlevi eğitimdir. Aile, çocuğa ilk eğitimin verildiği yerdir. Her şeyden önce aile, 

bir okul öncesi eğitim kurumu olarak kabul edilir. Ebeveynlerin bu işlevinin bir 

kısmını eğitim kurumları üstlenmektedir. Aile, hiçbir zaman çocuğun eğitiminden 

bütünüyle soyutlanamaz. Çocuk okul yaşamına başladığında da ebeveynler, çocuğun 

eğitimi konusunda çocuklarına yol göstermek, yönlendirmek, okulla işbirliği yapmak 

durumundadırlar (Şişman, 2000: 55). 
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2.4. Bir Kavram Olarak Metafor 

Levine (2005), Metafor kelimesinin Yunaca “Metapherein” kelimesinden 

türemiş olduğunu ifade eder. Meta değiştirmek, pherein ise kodlamak anlamındadır 

(Aktaran: Semerci, 2007: 126). 

Metafor kavramı daha çok zihinsel ve düşünsel kavrayış sistemini simgelemek 

için kullanılır. Shuell (1990)’in de belirttiği üzere; “Eğer bir resim 1000 kelimeye 

bedel ise, bir metafor da 1000 resme bedeldir. Çünkü nasıl ki bir resim sadece statik 

bir imge sunarsa, bir metafor da bir olgu hakkında düşünmek için zihinsel bir çerçeve 

sunar’’ (Aktaran: Saban vd., 2006:  464).  

Bir olguyu başka bir olgu açısından kavramaya çalıştığımızda metafor 

kullanırız. Böylece, metafor, A’nın B olduğunun (veya gibi olduğunun) örtük ve açık 

belirtilmesiyle oluşur. “İnsan aslan gibidir” dediğimizde insanın aslana benzeyen 

yönlerine benzerliklere dikkat çekmek için aslan imgesi kullanılır (Morgan, 1998: 

14).  

Heidorn’un (2001) belirttiği üzere, metafor, bir şeyin veya görüşün olması 

mümkün olmayan başka bir şeye bağlanmasıdır. Metaforlar, karmaşık fikirlerin daha 

kolay anlaşılmasını sağlayan zihinsel haritalardır (Aktaran: Arslan ve Bayrakçı, 

2006: 103). 

Bir metafor kullanıldığında, “şema” geleneksel anlamından yeni anlamına 

“geçiş” yapar. Bu noktada, metaforlar, eğitimcileri, karşılaştırmalar yapmaya ve 

farklı bir imaj açısından bunların benzerleri arasında bir bağ kurmaya zorlar. 

Göreceli olarak herhangi bir mecazi karşılaştırmada, metafor araçları, metafora konu 

olan ana maddenin süzüldüğü bir lens veya filtre görevi görmektedir (Yob, 2003: 

127). 

Palmquist (2001), metaforu iki nesne veya kavramı birbirine bağlayan dilsel bir 

araç olarak tanımlar. Metaforlar, bir yaşantı alanından diğerine bir geçiş veya 

karşılaştırma yapmak üzere iki değişik fikir veya kavram arasında bağlantı kurulan 

sembolik bir dil yapısı olarak kabul edilir (Aktaran: Arslan ve Bayrakçı, 2006: 101). 
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Lakoff ve Johnson (2005: 21),  metaforun özünü bir tür şeyi, başka bir tür şeye 

göre anlamak ve tecrübe etmek olarak ifade eder. 

Jensen (2006), metaforların, bir kavramdan benzer bir kavram hakkında yeni 

anlamlar için iki kavram arasında dinamo görevi görerek yeni anlayışlara yol açıp, 

bilgi bağlantıları kurmaya olanak verdiğini belirtir (Aktaran: Ünal ve Ünal, 2010: 

924). 

       Sennet (1980), metafor parçalarının toplamından daha büyük bir anlam taşıdığını 

ve yeni bir “farkında olma” sunduğunu belirtir (Aktaran: Çelikten, 2006: 270). 

Yob’un (2003: 134), ifade ettiği üzere “Temelde metafor, söz ettiği olgunun 

kendisi değildir, onun sadece bir sembolüdür. Eğer olgunun kendisi olsaydı, metafora 

gereksinim olmazdı. Bu nedenle metafor söz ettiği olgudan farklıdır ve bu olguya 

ilişkin çok güçlü bir perspektif sunsa da çoğu zaman ondan daha azdır’’. 

Lakoff ve Johnson (2005: 25), metaforların günlük hayatta yaygın olarak 

kullanıldığını belirtir. Onlara göre, düşüncelerimiz, hareketlerimiz, diğer insanlarla 

ilişki kurma biçimimizde metaforlar oldukça etkilidir.  

Riejos vd (2001), metaforlar aracılığı ile kullanılan zihinsel bağlantıların 

amacını, soyut kavramların yaşantıya yaklaştırılması ve onların somutlaştırılması 

olarak açıklamaktadır (Aktaran: Arslan ve Bayrakçı, 2006: 102). 

Forceville (2002), herhangi bir metafor ilişkisinde, en az üç temel öğenin 

bulunması gerektiğini belirtir. 

Bunlar: 

1. Metaforun konusu 

2.  Metaforun kaynağı 

3. Metaforun kaynağından metaforun konusuna atfedilmesi düşünülen 

özellikler (Aktaran: Saban vd., 2006, 465). 
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Örneğin, ‘’öğretmen güneş gibidir veya öğretmen güneşe benzer’’ 

dediğimizde; 

1. Metaforun konusu; öğretmen 

2. Metaforun kaynağı; güneş 

3. Metaforun kaynağından (yani güneş olgusundan), metaforun konusuna 

(öğretmen olgusuna) atfedilmesi düşünülen özellikleri; nasıl ki güneş dünyamızı 

aydınlatır, ışık verirse, öğretmen de verdiği bilgiler ile öğrencilerini aydınlatır, onlara 

ışık tutar. 

Örnekte  görüldüğü gibi, metaforun kaynağı, metaforun konusunu farklı bir 

bakış açısıyla açıklamayı sağlar. 

Morgan (1998: 14), metaforların söylemi süslemekten çok daha önemli 

olduğunu ifade eder. Metafor kullanımı, genel olarak dünyayı kavrayışımıza 

yardımcı olan bir düşünme ve görme biçimi anlamına gelir. Çeşitli alanlarda yapılan 

araştırmalar göstermiştir ki, metafor, düşünme biçimi, dil ve bilim üzerinde olduğu 

kadar, insanın kendini ifade etmesinde de biçimlendirici bir etki yaratır. 

Sanchez vd. (2000), metafor kavramını, bir şeyi başka birisinin gözüyle 

görmek ya da bir kavramı başka kavramlar kullanarak yapılandırmak veya anlamak 

şeklinde açıklar (Aktaran: Arslan ve Bayrakçı, 2006: 101).  

Metaforların özelliklerinden biri de, metaforlar belli yorumları öne çıkarırken, 

diğerlerini arka plâna iter. “İnsan aslan gibidir” örneğini ele aldığımızda insanın 

aslanca cesaret, güç ya da yırtıcılığına dikkat çekerken aynı kişinin bir baş belası, bir 

kurnaz vb. olabileceği olgusunu gizler (Morgan, 1998: 14). 

2.4.1. Eğitim Alanında Metafor 

Metaforlar üzerine, sosyal bilimlerin değişik disiplinlerinde 1980’lerden bu 

yana çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 
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Metaforların bilimde kuram oluşturma, örgütlerin stratejik yönelimlerini 

değiştirme, çalışanların çalıştıkları örgütleri nasıl algıladıkları, çocukların 

öğrenmelerini kolaylaştıran araçlar olarak nasıl kullanılabileceği, öğretmenlerin 

öğrencilerini nasıl algıladıkları konularında yapılmış çalışmalar bulunmaktadır 

(Çelikten, 2006: 270). 

Vadeboncoeur ve Torres (2003), metaforların eğitimin çeşitli alanlarında 

kullanıldığını belirtir. Metaforlar, eğitim yönetiminde müfredat geliştirme ve 

planlamada; öğretim alanında öğrenmeyi teşvik etme ve yaratıcı düşünceyi 

geliştirmede; öğretmen eğitiminde ise öğretim uygulamalarını yönlendirme ve 

öğretmenlerin modern eğitim anlayışındaki yerlerini belirlemede bir aracı 

konumundadır (Aktaran: Arslan ve Bayrakçı, 2006: 101).  

Tobin (2001), metaforlar aracılığı ile inanç ve rollerin anlaşılabileceğini, bu 

inanç ve rollerin değiştirilmesi gerekip gerekmediğinin belirlenebileceğini belirtir 

(Aktaran: Oğuz, 2009: 33). 

Eğitimcilerin; eğitim-öğretim ve öğrenciler ile ilgili inandıkları şeyler, onların 

sınıftaki davranış ve tutumları, olaylar karşısındaki düşünceleri ve ne yapılması 

gerektiği ile ilgili fikirleri, neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgili düşüncelerini 

etkiler. Eğitim sistemiz içerisinde kullanılan, öğretmen ve öğrenciler üzerinde olumlu 

etkiler bırakan popüler metaforlardan biri, anne-baba gibi öğretmen metaforudur. 

Ailenin rolleri ve sorumlulukları yıllarca öğretmenlere yol gösterici olmuştur 

(Çelikten, 2006: 277). 

Öğretmenlerin öğrencilere yönelik algıları sınıf içindeki davranışlarını 

şekillendirdiği gibi, yaptıkları işten doyum almalarını sağlamaktadır (Çapan, 2010: 

142). 

Sanchez vd. (2000), metaforların öğrenmeyi geliştirmek için çok kullanışlı 

araçlar olduklarını belirtmişlerdir. Eğer yeni bir şey keşfetmek istiyorsak, ilk önce 

bunu hayal edebilmemiz gereklidir. Metaforlar, hayal gücümüzde, zihnimizde oluşan 

belirsiz kavramlar yerine net fikirler oluşturabilmemizi sağlayan birer araç olmaları 
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nedeniyle yaratıcı ve keşfedici öğrenmeyi sağlayabilirler (Aktaran: Arslan ve 

Bayrakçı, 2006: 104). 

Metaforlar, öğretmenlerin öğretim sürecindeki rollerini ve öğrencileri nasıl 

gördüklerine ilişkin düşünce, inanç ve tutumlarının anlaşılmasını sağlayabilir. 

Marshall’ın (2001) belirttiği üzere metaforlar öğretmenlerin sorunlarının kaynağına 

ilişkin ipuçları verebilir (Aktaran: Oğuz, 2009: 30). 

Fretzin (2001), metaforları kullanmanın avantajlarını şu şekilde açıklar: 

1. Kavramsal değişim ile öğrenme için çok faydalı araçlardır. 

2. Gerçek dünyadaki benzerliklere işaret ederek soyut şeylerin anlaşılmasını ve 

görselleştirilmesini sağlarlar. 

3. Öğrencilerin ilgilerini çekerek motivasyon gerçekleştirirler. 

4. Öğretmenleri, öğrencilerin önceki bilgilerini dikkate almaya zorlarlar ve 

daha önceki konularla ilgili öğrencilerdeki yanlış anlamaların ortaya çıkmasını 

sağlarlar (Aktaran: Arslan ve Bayrakçı, 2006: 104). 

       Metafor kullanmanın olumlu yönleri şu şekildedir: 

 (Aktaran: Semerci, 2007: 127) 

1.İki nesne ya da kavramı birbirine bağlar (Palmqist, 2001). 

2. Karşılaştırma özelliği vardır (Çelikten, 2009). 

3. Öğrenme için faydalı araçlar olup motivasyonu artırır (Fretzin, 2001). 

4.Bilginin akılda kalmasını sağlar (Arslan ve Bayrakçı, 2006). 

5. Sezgileri geliştirebilir ve duygusal gelişimi iyileştirebilir (Fraser, 2001). 

6. Yaratıcı ve keşfedici öğrenme sağlar (Sanchez, vd., 2000). 
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7. Hayal gücünü geliştirir (Hanson, 1993)  

Metaforlar, öğretmene ve öğrenciye ilişkin inançların kavramsal bir biçimde 

yansıtılmasına yardımcı olur. Bireyin yaşantısı ve inançlarıyla ilişkili olması 

metaforları daha da anlamlı kılmaktadır (Carlson, 2001, Aktaran: Oğuz, 2009: 38). 

2.5. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde konuyla ilgili literatür taraması yapılmış ve ulaşılan araştırmalar 

kronolojik bir şekilde sunulmuştur. 

Özar (1999), “Mecaz (Benzetme) Yöntemi ile Öğretmenlerin Algılarına 

Dayanarak Bir Eğitim Kurumunun Yapısal ve İşlevsel Durumunun Belirlenmesi 

Üzerine Bir Durum Çalışması’’ adlı doktora araştırmasında Ankara’da özel bir 

eğitim kurumunun örgütsel yapısını ve işleyişini öğretmen algılarına göre 

belirlemeye çalışmıştır. Araştırmasının örneklemini rastgele örnekleme yöntemiyle 

seçilen 30 öğretmen oluşturmuştur. Öğretmen algıları yarı kontrollü mülakat 

yöntemiyle toplanmıştır. Okul örgütünün mevcut yapısını tanımlamak için 

öğretmenlerin tren, makine, fabrika, saat gibi mecazlar (metaforlar) kullandığı 

görülmüştür. Öğretmenlerin algıları çerçevesinde kurumsal yapı değerlendirilmiştir. 

Balcı (1999),  ‘’Okul İle İlgili Metaforlar: Seçilmiş Dört Okulda Öğrencilerin, 

Öğretmenlerin ve Velilerin Okul Algıları’’ adlı doktora tezi çalışmasında, öğretmen, 

öğrenci ve velilerin okulları kavramsallaştırmasını metaforlar yoluyla anlamayı 

amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara’nın farklı semtlerinde bulunan üç 

devlet ve bir özel ilköğretim okulunun 4.- 8. sınıflarından 517 öğrenci, 47 öğretmen 

ve 101 veli oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarından elde edilen metaforlar kavramsal 

kategoriler altında toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenin temel rollerinin 

bakım, bilgi transferi, insanları aydınlatma olduğu ortaya çıkmıştır. 

Guerrero ve Villamil (2002), yaptıkları çalışmada 16 bayan ve 6 erkek 

öğretmenden kendi rollerini nasıl algıladıklarına dair metafor üretmelerini 

istenmiştir. Öğretmenler toplam 28 adet metafor üretmiştir. Bu metaforlar 9 kategori 

başlığında toplanmıştır. 
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Buna göre öğretmenler işbirlikçi lider olarak öğretmen (teknik direktör), bilgi 

aktarıcı olarak öğretmen (ay, güneş), değişim ajanı olarak öğretmen (aslan 

terbiyecisi), yenilikçi olarak öğretmen (kaşif, üzeri açılan araba), sanatçı olarak 

öğretmen (çömlekçi) gibi kategoriler aracılığı ile öğretmen algıları ortaya çıkmıştır 

(Aktaran: Saban, 2006: 466). 

Saban (2004), tarafından gerçekleştirilen “Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmen 

Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar” adlı 

araştırmasında giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına 

ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarmıştır. 

Araştırmanın örneklemini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümü 

sınıf öğretmenliği anabilim dalında 2003- 2004 eğitim öğretim yılı güz döneminde 

Öğretmenlik Mesleğine Giriş dersini alan 151 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın 

verileri “Öğretmen……gibidir; çünkü……” veya “Öğretmen ……benzer; çünkü….” 

cümlesinin tamamlanmasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarında içerik 

analizi tekniği kullanılmıştır. Öğretmen kavramına ilişkin 54 metafor üretilmiş olup 

araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının % 64’ü öğretmeni bilgi kaynağı ve 

aktarıcı, öğrencileri şekillendirici ve tedavi edici kişiler olarak algıladığı ortaya 

çıkmıştır. 

Çelikten (2006), “Kültür ve Öğretmen Metaforları’’ adlı çalışmasında 

uluslararası literatürü taramış, eğitim sistemimizde kullanılan kültür ve öğretmen 

metaforlarını tespit etmeye çalışmıştır. Metaforlar ve görsel imajlar kullanarak, 

eğitimcilerin kendi rolleri ve sorumlulukları, eğitimin doğası ve öğretmen öğrenci 

ilişkileri hakkında daha derin bir anlayışa sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Eğitim 

sisteminde kullanılan, öğretmen ve öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bırakan 

öğretmen metaforlarını anne-baba, bahçıvan, inci istiridyesi ve doktor metaforları 

olarak tespit etmiştir. 

Cerit (2008), “Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı İle İlgili 

Metaforlara İlişkin Görüşleri’’ adlı çalışmasında müdür kavramına ilişkin öğrenci, 

öğretmen ve yöneticilerin algılarını, metaforlar kullanarak ortaya çıkarmıştır. 



25 

 

Araştırmanın örneklemini 2004-2005 eğitim öğretim yılında ilköğretim okullarında 

okuyan 600 öğrenci, 203 öğretmen ve 51 yönetici oluşturmuştur. Bu çalışmanın 

bulgularına göre, müdürler ile ilgili metaforlar öğrenciler tarafından en fazla orta 

düzeyde kabul görürken, öğretmen ve yöneticiler tarafından müdürler araştırmacı, 

kontrol eden kişi, danışman, eğitim uzmanı, yönetmen, koç, orkestra şefi ve lider 

olarak algılanmışlardır. Katılımcılar tarafından müdürlerin anne/baba, bakıcı, otoriter 

kişi, kral, patron, bahçıvan ve hakim olarak orta ve daha alt düzeylerde görüldüğü 

tespit edilmiştir. 

Ünal, Yıldırım ve Çelik (2010), ‘’İlköğretim Okulu Müdür ve Öğretmenlerin 

Velilere İlişkin Algılarının Analizi’’ adlı araştırmada ilköğretim okulu müdür ve 

öğretmenlerinin, öğrenci velilerine ilişkin algılarını metaforlar yoluyla tespit 

etmişlerdir. 

Araştırmada, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma 

yöntemi, teknik olarak da metafor analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu; 2008-2009 öğretim yılında Konya ili Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 

yer alan 3 merkez ilçede görev yapan 73 ilköğretim okulu müdürü ve 154 öğretmen 

oluşturmaktadır. Çalışma grubundan, “Öğrenci velisi... ya benzer. Çünkü ….” 

şeklinde verilen cümleyi yazılı olarak tamamlamaları istenerek veri toplanmıştır. 

Katılımcılar tarafından üretilen metaforlar, açıklamaları da dikkate alınarak; 

koruyucu, finans kaynağı, patron, kusur arayan, çıkarcı, hayalperest, gelişmeye açık, 

bilinçsiz ve ilgisiz veli olmak üzere 9 temaya ayrılmıştır. Yapılan analiz sonrasında, 

müdür ve öğretmenlerin velilerinin bir bölümünü çocuklarının eğitim öğretimine 

ilişkin olarak; bilinçsiz, ilgisiz, çocukları için neyin iyi olduğunu bilmeyen, okulla 

yeterince işbirliği yapmayan ve içgüdüsel olarak çocuklarını koruma davranışı 

gösteren kişiler olarak algıladıkları sonucu ortaya çıkmıştır. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evreni, örneklemi, veri toplam araçları ve 

verilerin analizi ile bilgilere yer verilmiştir. 

 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenleri ve ebeveynlerinin birbirleri ile okul 

öncesi çocuğunu nasıl algıladıklarını metaforlar aracılığı ile belirlemeyi amaçlayan 

ve mevcut olan bir durumu saptamaya yönelik olduğundan tarama modelinde 

betimsel bir çalışmadır. 

Araştırmada, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Nitel araştırmada, 

temel amaç sayılar yolu ile genellenebilir sonuçlara ulaşmak değil; araştırılan konu 

ile ilgili derinlemesine betimsel ve gerçekçi bir resim sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 

2008: 48). 

  

  3.2. Araştırmanın Evreni 

Araştırmanın evreni, Konya ili merkezinde, 2010–2011 eğitim öğretim yılında, 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarında kayıtlı 5–6 yaş çocuklarının 

ebeveynleri ile bağımsız anaokulları ve ilköğretim okulları bünyesindeki 

anasınıflarında görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. 
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3.3. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmada veri derinliğine erişebilmek için Konya ili Büyükşehir Belediyesi 

sınırları içinde yer alan 3 merkez ilçede bulunan, sosyo-ekonomik açıdan farklı 

düzeylerde olan bağımsız anaokulları ve ilköğretim okullarının anasınıfları 

seçilmiştir. 

Araştırmada, örnekleme alınan okullar oransız küme örnekleme ile 

belirlenmiştir. Araştırmada 9 bağımsız anaokulu ve 16 ilköğretim okulundan veri 

elde edilmiştir. Araştırma için gerekli olan resmi izin alınmıştır (EK-1).  Buna göre 

araştırmanın örneklemi, araştırmaya katılmayı kabul eden 87 öğretmen ve 127 

ebeveynden oluşmaktadır. 

Tablo 3.1: Örneklemin Demografik Özellikleri 

Katılımcı Ebeveyn Öğretmen 

 Anne Baba Kadın  Erkek 

 70 57 84 3 

Toplam 127 87 

       Araştırmanın veri analizinde, örneklemde yer alan ebeveynler anne ve baba 

başlığı altında değerlendirilirken, öğretmenler erkek öğretmen sayısının oranı 

etkilemeyeceği düşünülerek cinsiyet farklılığına göre değerlendirilmeyip genel 

olarak öğretmen başlığı altında irdelenmiştir. 

Tablo 3.2: Örneklemi Oluşturan Öğretmenlerin Yaş Dağılımları 

Yaş sınırları F % 

20-24 yaş 6 6.8 

25-29 yaş 18 20, 6 

30-34 yaş 35 40, 2 

35-39 yaş 17 19, 5 

40-44 yaş 9 10, 3 

45 ve üzeri 2 2,2 
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Öğretmenlerin yaş grupları dağılımına bakıldığında, 30-34 yaş grubu % 40,2 

oranla çoğunluğu oluşturmaktadır. 

Tablo 3.3: Ebeveynlerin Yaş Dağılımına Göre Oranları 

Yaş sınırları Anne Baba 

 F % f % 

25-29 16 22,8 1 1,7 

30-34 31 44,2 18 31,5 

35-39 18 25,7 24 42,1 

40-44 5 7,1 8 14 

45 ve üzeri - - 6 10,5 

 

Araştırmaya katılan ebeveynlerin yaş grupları dağılımı incelendiğinde, 

annelerde 30-34 yaş grubu % 44, 2 oranla, babalarda 35-39 yaş grubu % 42, 1 oranla 

çoğunluğu oluşturmaktadır. 

 

3.5. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın veri toplama aracı hazırlanırken öncelikle bireylerin algılarını 

ortaya çıkarmada metaforların kullanıldığı ilgili araştırmalar incelenmiştir (Balcı, 

1999, Saban vd., 2006,  Dönmez, 2008,  Aydoğdu, 2008,  Cerit, 2008, Saban, 2009,  

Ünal vd., 2010, Yıldrım vd., 2011). 

İlgili literatür taramasından sonra araştırmaya katılan ebeveynlerin; 

“Okul öncesi öğretmeni…….. benzer. Çünkü…….” 

“Çocuğum……… benzer. Çünkü……….” 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin, 

“Okulöncesi öğretmeni…….. benzer. Çünkü………….” 
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“Öğrencilerim…….. benzer. Çünkü…………” 

“Öğrencilerimin ebeveynleri (veliler)………..benzer. Çünkü………”   

İfadelerinin yazılı olduğu formu doldurmaları istendi. 

Katılımcılardan, her bir kavram için sadece tek bir metafor üretmeleri 

(benzetme yapmaları)  ve neden bu metaforu kullandıklarını açıklamaları istenmiştir. 

Mecazın kendisi tek başına mecazların betimsel ve görsel gücünü ortaya 

çıkarmada yeterli olmayacaktır. Bu sebeple mecazı takiben “niçin” veya “neden” 

sorusu sorulmalıdır. Mecazların asıl gücü bu sıfatlarla ilgili sorudadır. Katılımcılar 

aynı mecaza farklı anlamlar yükleyebilir. Bir mecazın hangi amaçla, hangi anlamda 

kullanıldığı, ancak “niçin” veya “neden” sorusunun cevabıyla anlaşılabilir (Şimşek 

ve Yıldırım, 2008:  213). 

Ebeveynler ve öğretmenlerin kendi el yazılarıyla doldurdukları formlar, 

araştırmanın veri kaynağı olarak kullanılmıştır. 

 

3.6. Verilerin Analiz Edilmesi 

Araştırmada toplanan veriler nitel veri analizi olan içerik analiziyle 

çözümlenmiştir. 

Betimsel analiz ile bireylerin görüşlerinden doğrudan alıntılarla yorumlanan 

veriler, içerik analizinde daha derin bir işleme tabi tutulur. Birbirine benzeyen veriler 

belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek okuyucunun 

anlayabileceği bir biçimde düzenlenip yorumlanır. Bu temel amaç çerçevesinde, 

içerik analizinin yapılışında izlenecek bir takım aşamalar vardır (Yıldırım ve Şimşek, 

2008: 227). 

Katılımcıların geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması dört 

aşamada gerçekleştirilmiştir. 
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1. Kodlama ve Eleme Aşaması 

Bu aşamada öncelikli olarak katılımcıların veri formlarına numara verilmiş ve 

katılımcılar tarafından üretilen metaforların alfabetik sıraya göre listeleri yapılmıştır. 

Katılımcıların geliştirdiği metaforlar kodlanmıştır (Örneğin öğretmen kavramı için 

ayna, anne, güneş, kitap vb.). 

Eleme aşamasında herhangi bir metafor ifadesi içermeyen, boş bırakılan, 

mantığa dayanılarak açıklanamayan kağıtlar elenmiştir. Buna göre öğretmen 

formlarından 8 tanesi, ebeveyn formalarından 10 tanesi elenerek araştırma kapsamı 

dışında bırakılmıştır. 

Ebeveynlerden 127 kişi ve öğretmenlerden 87 kişi araştırmaya dahil edilmiştir. 

Sadece 2 öğretmenin okul öncesi öğretmen kavramına ilişkin metaforları (lastik ve 

okuyucu) mantıksal gerekçeye dayanmadığı için değerlendirilmemiş ancak diğer 

kategorilerde geliştirdikleri metaforlar kullanılmıştır. 

2. Kategori Geliştirme Aşaması 

Ebeveyn ve öğretmen katılımcıların el yazılarından oluşan veriler tekrar 

gözden geçirilerek her metaforu en iyi ifade eden örnek metafor ifadesi seçilmiştir. 

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin ortak olarak geliştirdikleri metaforlardan örnek 

metafor ifadesi ayrı ayrı oluşturulmuştur. Metafor ifadesini kimin ürettiğine ilişkin 

kişisel bilgiler metafor ifadesinin sonuna kodlanmış olarak verilmiştir. “A” anne, “B” 

baba ve “Ö” öğretmen. 

Katılımcılar tarafından geliştirilen metaforlar ve örnek metafor ifadeleri 

incelenerek ortak özellikleri açısından irdelenmiştir. Metaforlar her bir soru için 

kavramsal kategoriler altında gruplanmıştır. 

Metaforlar kavramsal kategoriler altında sunulurken katılımcıların kendi 

ifadelerinden alıntılar yapılmıştır. 

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin “çocuk” kavramına ilişkin ürettiği metaforlar şu 

kategoriler altında toplanmıştır: 
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● Hoş ve değerli bir varlık olarak çocuk 

● Boş bir zihin olarak çocuk 

● Gelişen-büyüyen bir varlık olarak çocuk 

● Vazgeçilmez bir varlık olarak çocuk 

● Şekillenen ve biçimlenen bir varlık olarak çocuk 

● Eşsiz tarifi imkansız bir varlık olarak çocuk 

● Geleceğe yatırım olarak çocuk 

● Masumiyet-sevgi simgesi olarak çocuk 

● Yansıtıcı olarak çocuk 

● Bilgi alıcısı olarak çocuk 

● Olumsuzluk simgesi olarak çocuk 

Okul öncesi öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin “öğretmen” kavramına ilişkin 

ürettiği metaforlar şu kategoriler altında toplanmıştır: 

● Bilgi kaynağı ve aktarıcısı olarak öğretmen 

● Şekillendirici ve biçimlendirici olarak öğretmen 

● Karakter geliştirici olarak öğretmen 

● Yol gösterici ve yönlendirici olarak öğretmen 

● Hoş ve değerli bir varlık olarak öğretmen 

● Çalışkanlık simgesi olarak öğretmen 

● Koruyucu ve güven verici olarak öğretmen 

● Bireysel gelişimi destekleyici olarak öğretmen 

● Mekanik bir varlık olarak öğretmen 

● Tedavi edici iyileştirici olarak öğretmen 
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Öğretmenlerin ebeveynlere ilişkin kullandıkları metaforlar şu kategoriler 

altında toplanmıştır: 

● Olumsuzluk simgesi olarak ebeveyn 

● Koruyucu kurtarıcı olarak ebeveyn 

● Değişken olarak ebeveyn 

● Yansıtıcı olarak ebeveyn 

● İşbirlikçi olarak ebeveyn 

● Yol gösterici ve yönlendirici olarak ebeveyn 

● Eğitilmesi gerekli olarak ebeveyn 

● Eğitimin başlangıcı olarak ebeveyn 

● Bilgi sağlayıcı olarak ebeveyn 

● Biçimlendirici ve yetiştirici olarak ebeveyn 

● Hoş ve değerli bir varlık olarak ebeveyn 

3. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenirliği 

Geçerlilik ve güvenirlik, araştırma sonuçlarının inandırıcılığını sağlamak için 

kullanılan en önemli iki ölçüttür. 

Toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara 

nasıl ulaştığını açıklaması nitel bir araştırmada geçerliğin önemli ölçütleri arasında 

yer almaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 257). 

Bu araştırmada, sonuçların geçerliğini sağlamak için veri analiz süreci 

açıklanmış olup araştırmada oluşturulan kategorileri temsil eden metaforların 

tamamına bulgular kısmında yer verilmiştir. 

Araştırmada bulguların işlenmesi ve yorumlanması sürecinde kavramsal 

kategorilerin özellikleri katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntılar yapılarak 

açıklanmıştır. 
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Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için, araştırmada geliştirilen kavramsal 

kategoriler altında verilen metaforların söz konusu kavramsal kategorileri temsil edip 

etmediğini teyit etmek amacıyla uzman görüşüne başvuruldu. 

Verilerden geçerli sonuçları çıkarmak için güvenilen sınıflama prosedürleri 

önemlidir. Weber (1990), farklı insanların aynı metni aynı şekilde kodlayabilmeleri 

gerektiğini belirtir (Aktaran: Ünal vd., 2010: 266). 

Araştırmada her bir soru için geliştiren kavramsal kategoriler (kısa 

açıklamalarıyla birlikte) ve kategorilere ait metafor listeleri alan uzmanına verilerek 

listelerde yer alan metaforları kavramsal kategorilere eşleştirmesi istenmiştir. Daha 

sonra, uzmanın yaptığı eşleştirmeler ile araştırmacının yaptığı eşleştirmeler 

karşılaştırılmıştır. 

Karşılaştırmalarda görüş birliği ve görüş ayrılığı oranları belirlenerek 

araştırmanın güvenirliği Miles ve Huberman’ın (1994: 64) formülüne göre 

belirlenmiştir. 

 Birliği
 Birliği  Görüş Ayrılığı

GörüşGüvenirlik
Görüş

=
+

 

Nitel araştırmalarda, uzman ve araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki 

uyumun % 90 ve üzeri olduğu durumlarda arzu edilen düzeyde bir güvenirlik 

sağlanmış olmaktadır. 

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin “çocuk” kavramına ilişkin ürettiği 73 

metafordan beş tanesinde (altın, güneş, battaniye, alıcı ve deniz) alan uzmanı ile 

araştırmacı arasında görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Miles ve Huberman’ın güvenirlik 

formülüne göre güvenirlik %93 olarak bulunmuştur. 

Ebeveynlerin “öğretmen” kavramına ilişkin ürettiği 66 metafordan üç tanesinde 

(tavuk, ayna, sabır taşı) alan uzmanı ile araştırmacı arasında görüş ayrılığı ortaya 

çıkmıştır. Miles ve Huberman’ın güvenirlik formülüne göre güvenirlik % 95 olarak 

bulunmuştur. 

Öğretmenlerin “ebeveyn” kavramına ilişkin ürettiği 62 metafordan 6 tanesinde 

(çocuk, uzman, kalem, şaşkın ördek, ağaç dalları, organizatör) alan uzmanı ile 
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araştırmacı arasında görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Miles ve Huberman’ın güvenirlik 

formülüne göre güvenirlik % 90 olarak bulunmuştur. 

Öğretmenlerin  ‘’öğretmen” kavramına ilişkin ürettikleri 45 metafordan 2 

tanesinde (oyun hamuru, pollyanna) alan uzmanı ile araştırmacı arasında görüş 

ayrılığı ortaya çıkmıştır. Miles ve Huberman’ın güvenirlik formülüne göre güvenirlik 

% 95 olarak bulunmuştur. 

Bu sonuçlar, bu araştırmada istenilen güvenirlik düzeyine ulaşıldığını 

göstermektedir. 

4.  Nicel Veri Analizi için Frekans ve Yüzde Değerlerinin Hesaplanması: 

Bu aşamada her bir soruya ait kavramsal kategorileri ve metaforları temsil eden 

katılımcı sayısı (f) ve yüzdesi (%) hesaplanmıştır. Bulunan değerler doğrultusunda 

yorumlamalar yapılmıştır. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR ve YORUMLAR 

 

Bu bölümde, araştırmanın temel amacına uygun olarak toplanan verilerin 

çözümlemeleri doğrultusunda ortaya çıkan bulgulara yer verilmiştir. 

 

4.1. Ebeveynlerin Ve Öğretmenlerin “Çocuk” Kavramına İlişkin 

Kullandıkları Metaforlardan Oluşan Kavramsal Kategoriler 

Ebeveynler ve öğretmenler “okul öncesi dönem çocuğuna” ilişkin toplam 73 

adet metafor üretmiştir. Öğretmenler 40, anneler 36 ve babalar 31 adet metafor 

geliştirmiştir. 

Bu metaforların 20 tanesi sadece öğretmenler tarafından, 13 tanesi sadece 

anneler tarafından, 11 tanesi de sadece babalar tarafından geliştirilmiştir. 

Metaforların 16 tanesi hem anneler hem de babalar tarafından, 15 tanesi hem 

öğretmenler hem de anneler tarafından, 11 tanesi ise hem öğretmenler hem de 

babalar tarafından kullanılmıştır. Ayrıca, 7 metafor her üç katılımcı tarafından ortak 

olarak üretilmiştir. 

Katılımcılar toplam 73 metafordan 58 tanesini cansız varlıklarla, 9 tanesini 

bitkiler, 4 tanesini insanlar ve 2 tanesini de hayvanlarla ilişkilendirmişlerdir. 
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Tablo 4.1: Ebeveynlerin ve Öğretmenlerin “Çocuk” Kavramına İlişkin Kullandıkları 
Metaforlar 

Üretilen 
Metafor 

Sayısı 
Anne Baba Öğretmen 

Toplam 
Katılımcı Kavramsal Kategoriler 

f % f % F % f % f % 

Hoş ve Değerli Bir Varlık 12 16,4 11 15, 7 10 17,5 7 8 28 13 

Boş Bir Zihin  11 15 4 5, 7 7 12,2 11 12,6 22 10,2 

Gelişen-Büyüyen Bir 
Varlık 10 13,6 18 25,7 8 14 24 27,5 50 23,3 

Vazgeçilmez Bir Varlık 9 12,3 17 24,2 14 24 3 3, 4 34 15,8 

Şekillenen-Biçimlenen  
Bir Varlık 7 9,5 3 4, 2 5 8,7 25 28,7 33 15,4 

Eşsiz-Tarifi İmkansız Bir 
Varlık 5 6, 8 7 10 3 5, 2 2 2, 2 12 5, 6 

Geleceğe Yatırım  5 6, 8 1 1, 4 3 5, 2 2 2, 2 6 2, 8 

Masumiyet-Sevgi Simgesi  4 5, 4 5 7, 1 3 5, 2 2 2, 2 10 4, 6 

Yansıtıcı  4 5, 4 2 2, 8 2 3, 5 7 8 11 5, 1 

Bilgi Alıcısı  4 5, 4 1 1, 4 2 3, 5 3 3, 4 6 2, 8 

Olumsuzluk Simgesi 2 2, 7 1 1, 4 - - 1 1, 1 2 0, 9 

TOPLAM 73  70  57  87  214  

 

Tablo 4.1. ebeveynler ve öğretmenlerin okul öncesi dönem çocuğuna ilişkin 

kullandıkları metaforlardan oluşan, kavramsal kategorileri ve kategorilere ait frekans 

ve yüzde oranlarını göstermektedir. 

Her kategoride yer alan metaforlar tablolar halinde sunularak kategorilerin 

özellikleri, katılımcıların ürettiği metaforlarla desteklenerek açıklanmaktadır. 

4.1.1. Hoş ve Değerli Bir Varlık Olarak Çocuk 

Tablo 4.2. “Hoş ve değerli bir varlık olarak çocuk” kategorisini oluşturan 

metaforları ve her bir metaforu ifade eden katılımcı sayısını ve yüzdesini 

sunmaktadır. Bu kategoride toplamda 28 katılımcı (% 13) ve 12 metafor (% 16, 4) 

yer almaktadır. 
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Hoş ve değerli bir varlık olarak çocuk kategorisinde anneler 11, babalar 10 ve 

öğretmenler 7 adet metafor üretmiştir. 

Bu kategoriyi oluşturan metaforlardan en yüksek değer olan ‘’armağan’’ 

metaforudur (5, % 2, 3). 

Ayrıca, 2 metafor (gökkuşağı ve inci) her üç katılımcı tarafından ortak olarak 

üretilmiştir. 

Tablo 4.2: “Hoş ve Değerli Bir Varlık Olarak Çocuk” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Katılımcı Oranları 

Metafor Adı 
Metaforu 
İfade Eden 

Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba 

Metaforu 
İfade Eden 
Öğretmen 

Toplam 

 f % f % f % F % 

Armağan 2 2, 8 3 5, 2 - - 5 2, 3 

Bal - - 3 5, 2 1 1, 1 4 1, 8 

Cennet 2 2, 8 1 1, 7 - - 3 1, 4 

Deniz 1 1, 4 - - - - 1 0, 4 

Gökkuşağı 2 2, 8 1 1, 7 1 1, 1 4 1, 8 

İnci 1 1, 4 1 1, 7 2 2, 2 4 1, 8 

Kendi Çocuğum - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Keşfedilmeyi Bekleyen 
Doğa Güzelliği - - 1 1, 7 - - 1 0, 4 

Nur Topu 1 1, 4 - - - - 1 0, 4 

Prenses 1 1, 4 - - - - 1 0, 4 

Şeker 1 1, 4 - - 1 1, 1 2 0, 9 

Yakut - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Katılımcı 11 15, 7 10 17, 5 7 8 28 13 
TOPLAM 

Metafor 8 22, 2 6 19, 3 6 15 12 16, 4 
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Bu kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

1. Çocuklar; anne, babalar ve öğretmenlere göre hoş ve değerli bir varlık 

olarak algılanmakta ve yetişkinlerde olumlu duygular yaratmaktadır. 

Metafor Örnekleri:  

● Armağan 

“Çocuklar hayatımıza anlam katan, değerli bir armağandır” (B/41). 

“Dünyada insana sunulabilecek en değerli varlık çocuğudur. Paha biçilemez. 

Dünyanın en güzel hediyesidir” (A/29). 

● Cennet 

“Çocuklar cennete benzer. İnandığım en güzel şeydir cennet. Çocuklar da 

cennet kadar güzeller” (B/1). 

2. Çocukların bireysel farklılıkları son derece değerlidir. Farklı ilgi ve 

özellikleri ebeveynler ve öğretmenler tarafından keşfedilip geliştirilmelidir. 

● Keşfedilmeyi Bekleyen Doğa Güzelliği 

“Çocuğumla iletişim kurdukça, birlikte vakit geçirdikçe onda yeni şeyler, 

güzellikler keşfediyorum. Nasıl ki doğa güzelliğinde bulunan zenginlikler 

keşfedilmeyi bekler, çocuklar da farklı yetenekleri ve özellikleriyle keşfedilmeyi 

bekliyorlar” (B/32). 

● İnci 

“Çocukların her biri birbirinden farklı özellikteler ve her biri inci taneleri kadar 

değerlidir” (Ö/44). 

● Bal 
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“Her çiçekten toplanarak oluşan bal gibi her çocuk da binbir tat ve özellik taşır 

ve her biri de çok tatlıdır (Ö/83). 

● Gökkuşağı 

“Nasıl ki gökkuşağı rengarenk ise, çocukların da özellikleri, kişilikleri, 

davranışları rengarenktir. Kimisi konuşkan ve eğlenceli kimisi sakin ve uyumludur. 

Ama hepsi çok güzeldir” (Ö/46). 

● Deniz 

“Her denize dalışımda değişik güzellikler görüyorum. Her seferinde yeni şeyler 

keşfediyorum. Bunun gibi çocuklar da dünyalarında keşfedilecek güzellikler taşırlar” 

(A/64). 

4.1.2. Boş Bir Zihin Olarak Çocuk 

Tablo 4.3. “Boş bir zihin olarak çocuk” kategorisini oluşturan metaforları ve 

her bir metaforu ifade eden katılımcı sayısını ve yüzdesini sunmaktadır. 

Bu kategoride toplamda 22 katılımcı (% 10, 2) ve 11 metafor (% 15) yer 

almaktadır. 

Bu kategori başlığında anne ve babalar 4, öğretmenler ise 9 adet metafor 

üretmiştir. 

Boş bir zihin olarak çocuk kategorisini oluşturan metaforlardan yüksek değer 

alan ilk iki metafor sırasıyla şunlardır: 

1) Kağıt (7, % 3, 2). 

2) Toprak (3, % 1, 4). 

Ayrıca sadece toprak metaforu her üç katılımcı tarafından ortak olarak 

üretilmiştir. 
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Tablo 4.3. “Boş Bir Zihin Olarak Çocuk” Kategorisini Oluşturan Metaforlar ve 
Katılımcı Oranları 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba 

Metaforu 
İfade Eden 
Öğretmen 

Toplam 

 f % f % f % F % 

Arsa - - 1 1, 7 - - 1 0, 4 

Bilgisayar - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Cd 1 1, 4 - - 1 1, 1 2 0, 9 

Defter 1 1, 4 - - 1 1, 1 2 0, 9 

Ekilmemiş Tarla 1 1, 4 - - 1 1, 1 2 0, 9 

Hafıza Kartı - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Kağıt - - 4 7 3 3, 4 7 3, 2 

Kumbara - - 1 1, 7 - - 1 0, 4 

Okyanus - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Sürahi - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Toprak 1 1, 4 1 1, 7 1 1, 1 3 1, 4 

Katılımcı 4 5, 7 7 12, 2 11 12, 6 22 10, 2 
TOPLAM 

Metafor 4 11, 1 4 12, 9 9 22, 5 11 15 

         Bu kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

1) Çocuk geliştirilmeye açık boş ve sınırsız bir kapasitede zihne sahiptir. 

Metafor Örnekleri:  

● Kağıt 

“Çocukları boş ve temiz bir kağıda benzetiyorum. Okul öncesi almış olduğu 

bilgi ve becerilerle kağıt anlamlı bir şekilde doldurulur. Bu sayede yarınların bir 

öğretmeni, doktoru, başbakanı olabilir. Daha da önemlisi kişiliği gelişir’’ (B/4). 

● Arsa 

“5-6 yaş çocuklarının beyin yapıları boş olduğundan ne verilirse onları alırlar. 

Boş arsa üzerine yapılacak olan mimari eserin temelinin sağlam olması ne kadar 
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önemli ise çocuklara verilen bilgi ve becerilerle karakterinin temellerinin sağlam 

olması da önemlidir” (Ö/53). 

● Okyanus 

“Çocukların beyinleri okyanus kadar derindir. Bu sayede her bilgiyi içlerine 

alabilirler’’ (Ö/45). 

● Hafıza kartı 

“Çocuklar sınırsız bir hafıza kartı gibidir. Kendilerine yüklenen bilgileri 

alabilecek kapasitededirler” (Ö/69). 

2) Çocuklar öğrendiklerini olduğu gibi zihinlerine kaydederek zihinlerinde 

biriktirirler. 

Metafor Örnekleri: 

● Cd 

“Çocuklar boş cd’ye benzer. Çocuklar anlatılan, yaşanan ve gösterilen her şeyi 

kaydederler (Ö/40). 

● Defter 

“Çocuklara ne yazılırsa onu saklarlar ve sadece ne yazdıysak onu okuruz’’ 

(A/47). 

4.1.3. Gelişen-Büyüyen Bir Varlık Olarak Çocuk 

Tablo 4.4 ‘’Gelişen-büyüyen bir varlık olarak çocuk” kategorisini oluşturan 

metaforları ve her bir metaforu ifade eden katılımcı sayısını ve yüzdesini 

sunmaktadır. Bu kategoride toplamda 50 katılımcı (% 23, 3)  ve 10 metafor (% 13, 6) 

yer almaktadır. 

Bu kategori başlığında anneler 7, babalar 2 ve öğretmenler 7 adet metafor 

üretmiştir. 
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Bu kategoriyi oluşturan metaforlardan yüksek değer alan ilk üç metafor 

sırasıyla şunlardır: 

1. Çiçek (28, % 13),  2. Fidan (7, % 3,2),  3. Tohum ve Gül (4, % 1,8). 

Ayrıca, iki metafor (çiçek ve fidan) her üç katılımcı tarafından ortak olarak 

üretilmiştir. 

Tablo 4.4: “Gelişen-Büyüyen Bir Varlık Olarak Çocuk” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Katılımcı Oranları 

Metafor Adı 
Metaforu 
İfade Eden 

Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba 

Metaforu 
İfade Eden 
Öğretmen 

Toplam 

 f % F % f % F % 

Ağaç 1 1, 4 - - 1 1, 1 2 0, 9 

Bebek - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Bitki - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Çiçek 7 10 7 12, 2 14 16 28 13 

Gonca 1 1, 4 - - - - 1 0, 4 

Gül 4 5, 7 - - - - 4 1, 8 

Fasulye Tanesi 1 1, 4 - - - - 1 0, 4 

Fidan 3 4, 2 1 1, 7 3 3, 4 7 3, 2 

Tohum 1 1, 4 - - 3 3, 4 4 1, 8 

Yavru Serçe - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Katılımcı 18 25, 7 8 14 24 27, 5 50 23, 3 
TOPLAM 

Metafor 7 19, 4 2 6, 4 7 17, 5 10 13, 6 

 

Bu kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

1. Çocuk, büyüyen ve gelişen bir varlıktır. 

Okul öncesi dönemin genel karakteristiği, bu dönemde gelişmenin oldukça 

hızlı olduğu görülür. Gelişimin farklı yönlerinin birbiri ile ilişkisinin en fazla olduğu 

dönemdir (Oktay, 1999: 110-111). 
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Metafor Örnekleri: 

● Tohum 

“Toprağa atılan bir tohumun ihtiyaç duyduğu suyunu, minerallerini ve güneş 

ışığını alıp büyüyüp hayat bulması gibi okul öncesi çocuğu da öğretmeninin elinde 

hayat bulur, gelişir” (Ö /54). 

“Tohumun içindeki cevher ancak ona verilen emek ve sabırla ortaya çıkar. Bu 

sayede tohum büyür, gelişir ve verimli bir ağaca dönüşür. Oysa ki, tohumun içeriği, 

potansiyeli çok iyi bile olsa yanlış ortam ve eksik bakım tohumun yani çocuğun 

sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesine engel olur” (Ö/25). 

● Fasulye tanesi 

…“Fasulye tanesinin pamuklarla sarılıp sarmalanmaya, neme, sıcaklığa 

ihtiyacı olduğu gibi, oğlumun da sevgiye, korunmaya, bakıma ihtiyacı vardı. Bu 

ihtiyaçları karşılanarak günbegün büyüdü. Tıpkı fasulye tanesinin fasulye filizi 

haline gelip toprakla buluştuğu gibi, çocuklarda hayata güzel meyveler, ürünler 

vermek için büyüyorlar (A/46). 

2. Çocukların gerçek hayat koşullarına uyumu öğrenme ile gerçekleşir. 

Metafor Örnekleri: 

● Bebek 

“Yeni dünyaya gelmiş bir bebek gibi çevresinde olup biten her şeyi tanımak ve 

keşfetmek ister.” (Ö/ 22). 

● Serçe yavrusu 

“Çocuklar da serçe yavruları gibi, narin, ürkek ve korunmaya muhtaçtırlar. 

Serçe yavrusunun uçmayı öğrenmek için çabalaması gibi, çocuklar da yaşamı 

öğrenirler (Ö/73). 
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3. Ebeveynler ile öğretmenlerin en temel görevi çocukların bireysel gelişimini 

desteklemektir  

Metafor Örnekleri: 

● Çiçek 

“Nasıl çiçeklerin büyüyüp gelişmesi için farklı ihtiyaçları (su, güneş vb.) varsa, 

çocukların da büyüyüp gelişmesi ve topluma katılması için anne ve babasının 

şefkatine, bilginin kaynağı olarak da öğretmenlerine ihtiyaç duyar’’ (A/42). 

“Çiçeklerin farklı yetişme şartları vardır. Bazıları güneşi sever, bazıları suyu 

daha çok sever. Bazıları çiçeklidir bazıları çiçeksizdir. Kimisi gül, kimisi kaktüstür. 

Yani her öğrencinin öğrenme yöntemi farklıdır. Öğrencilerini en iyi tanıyan 

öğretmen onlara en uygun öğrenme ortamlarını sağlar’’ (Ö/12). 

● Fidan 

“Çocuğumu küçük bir fidana benzetiyorum. Sevgi ve özveriyle, ilgi ve bakımla 

kocaman bir ağaç gibi büyüyecek’’ (B/49). 

4.1.4. Vazgeçilmez Bir Varlık Olarak Çocuk 

Tablo 4.5. “Vazgeçilmez bir varlık olarak çocuk” kategorisini oluşturan 

metaforları ve her bir metaforu ifade eden katılımcı sayısını ve yüzdesini 

sunmaktadır. 

Bu kategoride toplamda 34 katılımcı (% 15, 8) ve 9 metafor (% 12, 3) yer 

almaktadır. Anneler 4, babalar 8 ve öğretmenler 1 adet metafor üretmiştir. 

Kategoride yüksek değer alan ilk üç metafor şunlardır: 

1) Su (14, % 6, 5). 

2) Hava (9, % 4, 2). 

3) Kalp (3, % 1, 4). 
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Kategoride yer alan metaforlardan sadece “su” metaforu her üç katılımcı 

tarafından ortak olarak üretilmiştir. 

Tablo 4.5: “Vazgeçilmez Bir Varlık Olarak Çocuk” Kategorisini Oluşturan Metaforlar 
ve Katılımcı Oranları 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba 

Metaforu 
İfade Eden 
Öğretmen 

Toplam 

 f % f % f % F % 

Can - - 1 1, 7 - - 1 0, 4 

Doğa - - 1 1, 7 - - 1 0, 4 

Ekmek - - 1 1, 7 - - 1 0, 4 

Hava 4 5, 7 5 8, 7 - - 9 4, 2 

Kalp  1 1, 4 2 3, 5 - - 3 1, 4 

Organ - - 1 1, 7 - - 1 0, 4 

Ruh 1 1, 4 - - - - 1 0, 4 

 Su 9 12, 8 2 3, 5 3 3, 4 14 6, 5 

Tuz 2 2, 8 1 1, 7 - - 3 1, 4 

Katılımcı 17 24, 2 14 24, 5 3 3, 4 34 15, 8 
TOPLAM 

Metafor 4 11, 1 8 25, 8 1 2, 5 9 12, 3 

 

Bu kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Çocuklar yaşamın vazgeçilmezi olarak nitelendirilir. 

Metafor Örnekleri: 

● Hava 

“Çocuğumu soluduğum havaya benzetiyorum. Nefes almadan hayatımı idame 

ettiremeyeceğim gibi, çocuğum da benim için hava gibi vazgeçilmezdir. Onsuz 

hayatın anlamı olmayacağı kanaatindeyim” (B/15). 

● Su 
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“Nasıl ki su, tüm canlıların hayat kaynağıysa çocuğum da benim için hayat 

kaynağıdır. Hayatta kalmak için yeri geldiğinde evden, arabadan, paradan 

vazgeçebiliriz ama sudan asla vazgeçemeyiz. Çocuğum da benim vazgeçilmezimdir” 

(A/43). 

“Dünyanın, gökyüzünden düşen su damlalarına ihtiyacı vardır. Su, tüm doğaya, 

canlılara hayat verir. Çocuklar da aldıkları eğitim ve kişilikleriyle yeryüzünü 

beslerler.  Dünya için vazgeçilmezdir çocuklar” (Ö/52). 

● Kalp 

“İnsanın yaşaması ve organların çalışması için kalp ne kadar gerekli ise 

çocuğum da kalp gibi vazgeçilmezdir. Kalbin durması hayatın bitmesi anlamına 

geldiği gibi çocuksuz bir yaşam da düşünemiyorum” (B/35). 

● Tuz 

“Tuzsuz bir yemekte hiçbir tat olmaz. Çocuksuz bir evde tuzsuz bir yemeğe 

benzer. Çocuklarım her şeye ve hayatıma tat katıyor” (A/1). 

4.1.5. Şekillenen ve Biçimlenen Bir Varlık Olarak Çocuk 

Tablo 4.6. “Şekillenen ve biçimlenen bir varlık olarak çocuk” kategorisini 

oluşturan metaforları ve her bir metaforu ifade eden katılımcı sayısını ve yüzdesini 

ortaya koymaktadır. 

Bu kategoride toplamda 33 katılımcı (% 15, 4) ve 7 metafor (% 9, 5) yer 

almaktadır. 

Bu kategori başlığında anneler 3, babalar 2 ve öğretmenler 5 adet metafor 

üretmiştir. 

Bu kategoride yer alan metaforlardan hiçbiri, her üç katılımcı tarafından ortak 

olarak üretilmemiştir. 

Metaforlar arasında yüksek değer alan ilk üç metafor sırasıyla şunlardır: 

1) Hamur (13, % 6). 

2) Oyun hamuru (9, % 4, 2). 

3) Altın (4, % 1, 8). 
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Tablo 4.6: “Şekillenen - Biçimlenen Bir Varlık Olarak Çocuk” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Katılımcı Oranları 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba 

Metaforu İfade 
Eden Öğretmen Toplam 

 f % f % F % F % 

Altın 1 1, 4 3 5, 2 - - 4 1, 8 

Cam - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Elmas 1 1, 4 2 3, 5 - - 3 1, 4 

Hamur 1 1, 4 - - 12 13, 7 13 6 

Oyun Hamuru - - - - 9 10, 3 9 4, 2 

Maden - - - - 2 2, 2 2 0, 9 

Yaş Pasta Malzemesi - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Katılımcı 3 4, 2 5 8, 7 25 28, 7 33 15, 4 
TOPLAM 

Metafor 3 8, 3 2 6, 4 5 12, 5 7 9, 5 

 

Bu kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

 Çocuk, şekillenen ve biçimlenen bir ham maddedir. 

Metafor Örnekleri: 

        ● Hamur 

“Çocuklar, anne-babaların ve öğretmenlerin yoğurmasıyla şekillendikleri için 

hamura benzerler” (A/60). 

● Cam 

“Çocuklar, şeffaf, parlak, içi dışı bir varlıklardır. Eğer çocuklar düzgün işlenir, 

şekillendirilirse, ortaya şaheserler çıkar, ama işlenmezlerse kırılıp dağılırlar” (Ö/38). 

● Oyun hamuru 

“Çocuklar düşünce dünyasının yansıtıldığı ve doğru şekillerin verilebildiği bir 

oyun hamuru gibidir” (Ö/70). 

● Maden 
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“Madenler topraktan ilk çıkarıldıkları zaman değersizdirler. Ancak işlendikçe 

değer kazanır. Bunun gibi çocuklar da öğretmenler ve aileleri tarafından 

şekillendirilerek topluma yararlı bireyler olurlar ve değer kazanırlar” (Ö/80). 

4.1.6. Eşsiz–Tarifi İmkansız Bir Varlık Olarak Çocuk 

Tablo 4.7. “Eşsiz-tarifi imkansız bir varlık olarak çocuk” kategorisini oluşturan 

metaforları ve her bir metaforu ifade eden katılımcı sayısını ve yüzdesini 

açıklamaktadır. 

Bu kategoride toplamda 12 katılımcı (% 5, 6) ve 5 metafor (% 6, 8) yer 

almaktadır. Bu kategori başlığında anneler 3, babalar 2 ve öğretmenler 1 adet 

metafor üretmiştir. 

Kategoride sadece “kelimelerle ifadesi imkansız varlık” metaforu (5, % 2, 3) 

yüksek değer olan metafordur. Ayrıca hiçbir metafor da katılımcılar arasında ortak 

değildir. 

Tablo 4.7: “Eşsiz-Tarifi İmkansız Bir Varlık Olarak Çocuk” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Katılımcı Oranları 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba 

Metaforu İfade 
Eden Öğretmen Toplam 

 F % f % f % F % 

En Güzel Değerli 
Varlık 3 4, 2 - - - - 3 1, 4 

Kar Tanesi - - - - 2 2, 2 2 0, 9 

Kelimelerle İfadesi 
İmkansız Varlık 3 4, 2 2 3, 5 - - 5 2, 3 

Mısır Piramitleri - - 1 1, 7 - - 1 0, 4 

Parmak İzi  1 1, 4 - - - - 1 0, 4 

Katılımcı 7 10 3 5, 2 2 2, 2 12 5, 6 
TOPLAM 

Metafor 3 8, 3 2 6, 4 1 2, 5 5 6, 8 
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Bu kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

1. Çocuk, kendine özgü özellikleriyle eşsiz bir varlıktır. 

● Mısır piramitleri 

“ Çocuğum Mısır piramitlerine benzer. Bütün yönleriyle eşi ve benzeri yoktur. 

Bana göre bir dünya harikasıdır’’ (B/7). 

2. Çocuk  kelimelerle ifadesi imkansız bir varlıktır. 

“Çocuğum kelimelerle ifadesi imkansız bir varlıktır. Benim için tek ve eşsizdir. 

Onu anlatmaya uyacak kelime bulamıyorum” (A/32). 

● Parmak İzi 

“Çocuğumu parmak izine benzetiyorum. Çünkü dünyada onun eşi ve benzeri 

yoktur.”(A/9). 

● Kar Taneleri 

“Çocuklar kar taneleri gibi birbirine benzemeyen farklı özellikte, eşsiz 

varlıklardır” (Ö/3). 

4.1.7. Geleceğe Yatırım Olarak Çocuk 

Tablo 4.8. “Geleceğe yatırım olarak çocuk” kategorisini oluşturan metaforları 

ve her bir metaforu ifade eden katılımcı sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır.  Bu 

kategoriyi toplamda 6 katılımcı (% 2, 8) ve 5 metafor (% 6, 8) oluşturur. 

“Geleceğe yatırım olarak çocuk” kategorisinde anneler 1, babalar 3 ve 

öğretmenler 2 adet metafor üretmiştir. 

Bu kategoride sadece güneş metaforu (2, % 0,9) yüksek değer alan metafordur. 

Hiçbir metafor da katılımcılar arasında ortak değildir. 
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Tablo 4.8: “Geleceğe Yatırım Olarak Çocuk” Kategorisini Oluşturan Metaforlar ve 
İfade Eden Katılımcı Oranları 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba 

Metaforu 
İfade Eden 
Öğretmen 

Toplam 

 f % F % F % F % 

Dünya - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Emanet - - 1 1, 7 - - 1 0, 4 

Güneş 1 1, 4 1 1, 7 - - 2 0, 9 

Tabiat - - 1 1, 7 - - 1 0, 4 

Yarın - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Katılımcı 1 1, 4 3 5, 2 2 2, 2 6 2, 8 
TOPLAM 

Metafor 1 2, 7 3 9, 6 2 5 5 6, 8 

 

Bu kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Çocuk, içinde yaşadığı toplumun geleceği için bir yatırımdır. Ebeveynlerin ve 

öğretmenlerin görevi çocukların geleceğe hazırlanmasıdır. 

Metafor Örnekleri: 

● Güneş 

“Güneş, nasıl ki dünyamız için ısı ve ışık kaynağı ise, güneşsiz bir hayat 

imkansızsa çocuklar da geleceğin aydınlığıdır” (B/42). 

● Tabiat 

“Nasıl ki tabiat düzgün işlenir, bakılır, ilgi gösterilir ise, karşılığını su, gıda, 

hava vb. olarak insanlara verir. Çocuğun da gereken ilgi ve emek ile tabiatın 

insanlara verdiğini o da topluma verecektir. Topluma yararlı olacaktır” (B/12). 

● Yarın 

“Bugünün küçükleri yarının büyükleri onlar olacak. Yarınlarımıza yön ve şekil 

verecekler” (Ö/27). 
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4.1.8. Masumiyet ve Sevgi Simgesi olarak Çocuk 

Tablo 4.9. “Masumiyet-sevgi simgesi olarak çocuk” kategorisini oluşturan 

metaforları ve her bir metaforu ifade eden katılımcı sayısını ve yüzdesini 

açıklamaktadır.  Bu kategori başlığında toplamda 10 katılımcı (% 4, 6) ve 4 metafor 

(%5, 4) yer almaktadır. 

Bu kategoride anneler 3, babalar 1 ve öğretmenler 2 adet metafor 

geliştirmişlerdir. 

“Melek” (7, % 3,2) metaforu kategoride en yüksek değeri alan metafordur. 

Aynı zamanda melek metaforu her üç katılımcı tarafından ortak olarak üretilmiştir. 

 

Tablo 4.9: “Masumiyet-Sevgi Simgesi Olarak Çocuk” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Katılımcı Oranları 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba 

Metaforu İfade 
Eden Öğretmen Toplam 

 f % f % F % F % 

Battaniye 1 1, 4 - - - - 1 0, 4 

İlkbahar 1 1, 4 - - - - 1 0, 4 

Melek 3 4, 2 3 5, 2 1 1, 1 7 3, 2 

Pamuk - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Katılımcı 5 7, 1 3 5, 2 2 2, 2 10 4, 6 
TOPLAM 

Metafor 3 8, 3 1 3, 2 2 5 4 5, 4 

 

Çocuğu sevmek, onun gelecekte sağlıklı bir kişiliğe sahip, bağımsız, uyumlu 

ve başarılı bir yetişkin olması için gerekli gayreti göstermektir (Oktay, 1999: 157). 

Anne-baba ve çocuk arasındaki ilişiklerde sevgi en önemli faktördür. Sevgiden 

uzak olarak büyütülen çocuk, susuz bırakılan bir bitkiye benzetilebilir. Sevgi ve 

şefkat eksikliği çocuğun gelişmesini her yönlü etkileyebilir (Yavuzer, 2003: 44). 
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H. Robinson şöyle ifade eder; ‘’Her çocuk sıcak, dengeli ve sürekli ilişkiler 

geliştirebileceği sevgi dolu yetişkinlere ihtiyaç duyar.” (Oktay, 1999: 124). 

Bu kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde: 

Çocuklar; iyi kalpli, sevgi dolu masum varlıklardır. 

Metafor Örnekleri: 

● Melek: 

“Çocuklar meleğe benzer. Çünkü çocuklar art niyet taşımaz, saf ve masum 

varlıklardır” (B/10). 

“Çocuğum bir melek gibi saf, temiz ve güzeldir” (A/31). 

● Battaniye 

“Çocuğum sıcacık bir battaniye gibi bana huzur ve mutluluk veriyor” (A/63). 

● Pamuk 

“Çocuklar pamuk gibi yumuşak, saf ve temizdirler” (Ö/19). 

● İlkbahar 

“İlkbahar mevsimi bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sıcak ve bazen 

soğuktur ama her zaman çiçek açmış bir ağaç gibi çok güzel ve mutluluk vericidir. 

Çocuklar da bazen neşeli, bazen üzgün ve kızgın olurlar ama her zaman güzel ve 

sevgi doludurlar. Bizlere mutluluk verirler” (A/2). 

4.1.9. Yansıtıcı Bir Varlık Olarak Çocuk 

Tablo 4.10. “Yansıtıcı bir varlık olarak çocuk” kategorisini oluşturan 

metaforları ve her bir metaforu ifade eden katılımcı sayısını ve yüzdesini 

açıklamaktadır. 
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Bu kategoride toplamda 11 katılımcı (% 5,1) ve 4 metafor (% 5,4) yer 

almaktadır. Bu kategori başlığında anneler 1, babalar 1 ve öğretmenler 4 adet 

metafor üretmişlerdir. 

“Yansıtıcı bir varlık olarak çocuk” kategorisinde ayna metaforu en yüksek 

değer alan metafordur. Ayrıca hiçbir metafor bütün katılımcılar arasında ortak 

değildir. 

Tablo 4.10: “Yansıtıcı Olarak Çocuk” Kategorisini Oluşturan Metaforlar ve Katılımcı 
Oranları 

Metafor Adı 
Metaforu 
İfade Eden 

Anne 

Metaforu 
İfade Eden 

Baba 

Metaforu 
İfade Eden 
Öğretmen 

Toplam 

 f % f % f % F % 

Ay - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Ayna - - 2 3, 5 3 3, 4 5 2, 3 

Pandomim Oyuncusu - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Yıldız 2 2, 8 - - 2 2, 2 4 1, 8 

Katılımcı 2 2, 8 2 3, 5 7 8 11 5, 1 
TOPLAM 

Metafor 1 2, 7 1 3, 2 4 10 4 5, 4 

 

Gabriel Tarde (1903), insan davranışlarının temelinde “taklit etmenin” 

bulunduğunu öne sürmüştür. Taklit etme yoluyla model alma çoğu sosyal davranışın 

etkili olarak öğrenildiği bir süreç olarak kabul edilmektedir (Aktaran: Önder, 2002: 

63). 

Çocuk, özellikle okul öncesi dönemde, anne ve babasının çok baskın etkisi 

altındadır. Onların olumlu ve olumsuz yanlarını özdeşim yoluyla içine sindirir 

(Yörükoğlu, 2002: 126). 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde: 

Çocuk, öğrendiği her şeyi yansıtır. Çocuklar öğrendikleri bilgileri başkalarına 

aktaran, model aldığı davranışı taklit eden, yansıtan bir varlıktır. 
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Metafor Örnekleri: 

● Pandomim Oyuncusu 

“Çocuklar çevrelerindeki insanları model alıp adeta bir pandomim oyuncusu 

gibi yansıtırlar” (B/21). 

● Ayna 

“Çocuklar aynaya benzer. Çünkü çocuk çevresinden (aile, öğretmen, arkadaş) 

ne görürse aynısını yapar. Ayna gibi çocuk öğrendiklerini yansıtır” (Ö/55). 

“Çocuk anne ve babanın aynadaki fiziksel ve kişisel yansımasıdır” (Ö/31). 

● Yıldız 

“Yıldız güneşten aldığı ışığı yansıttığı için parlar. Çocuklar da ailesinden ve 

okuldan öğrendikleri ile her zaman parlayan varlıklardır” (A/25). 

4.1.10. Bilgi Alıcısı Olarak Çocuk 

Tablo 4.11. “Bilgi alıcısı olarak çocuk” kategorisini oluşturan metaforları ve 

her bir metaforu ifade eden katılımcı sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. Tabloya 

göre bu kategoride toplamda 6 katılımcı (% 2,8) ve 4 metafor (% 5,4) yer almaktadır. 

Bu kategori başlığında anneler 1, babalar 2 ve öğretmenler 3 adet metafor 

üretmişlerdir. Ancak bütün katılımcılar arasında hiçbir metafor ortak değildir. 

Kategoriyi oluşturan metaforlardan kitap metaforu (3, % 1,4) en yüksek değer 

alan metafordur. 
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Tablo 4.11: “Bilgi Alıcısı Olarak Çocuk” Kategorisini Oluşturan Metaforlar ve 
Katılımcı Oranları 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba 

Metaforu İfade 
Eden Öğretmen Toplam 

 f % f % f % F % 

Alıcı - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Ayçiçeği - - 1 1, 7 - - 1 0, 4 

Kitap - - 1 1, 7 2 2, 2 3 1, 4 

Kütüphane 1 1, 4 - - - - 1 0, 4 

Katılımcı 1 1, 4 2 3, 5 3 3, 4 6 2, 8 
TOPLAM 

Metafor 1 2, 7 2 6, 4 2 5 4 5, 4 

 

Bu kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Çocuk, bilginin temel kaynağı olan öğretmenden bilgi edinen-kazanan bir 

varlıktır. 

Metafor Örnekleri: 

● Ayçiçeği 

“Ayçiçeğinin güneşe dönüp ondan verim alması gibi çocuklar da 

öğretmenlerinden ışık alırlar. Bizim evde veremediklerimizi okulda öğretmeninden 

öğrenir” (B/23). 

● Kitap 

“Çocuklara kazandırdığımız her bilgi, beceri ve davranışı bir sayfaya yazarak 

kalın bir kitaba dönüştürürler” (Ö/18). 

● Kütüphane 

“Nasıl ki, kütüphanelerde her konu hakkında çeşitli kitaplar bulunursa çocuklar 

da her şeyi öğrenmeye karşı ilgilidirler ve her konu hakkında ilginç yorumlar 

yaparlar” (A/15). 
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● Alıcı 

“Çocuğa ne veriliyorsa onu alabiliyorsun. Çocuk öğrendiklerini iyi kötü ayrımı 

yapmaksızın her şeyi adeta bir alıcı gibi kaydediyor” (Ö/5). 

4.1.11. Olumsuzluk Simgesi Olarak Çocuk 

Tablo 4.12.“Olumsuzluk simgesi olarak çocuk” kategorisini oluşturan 

metaforları ve her bir metaforu ifade eden katılımcı sayısını ve yüzdesini 

açıklamaktadır.  Kategoride 2 katılımcı (% 0,8) ve 2 metafor (% 2,7) yer almaktadır. 

Bu kategori başlığında anneler ve öğretmenler birer adet metafor üretmiştir. 

Tablo 4.12: “Olumsuzluk Simgesi Olarak Çocuk” Kategorisini Oluşturan Metaforlar 
ve Katılımcı Oranları 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu 
İfade Eden 

Baba 

Metaforu 
İfade Eden 
Öğretmen 

Toplam 

 f % f % F % f % 

Aslan 1 1, 4 - - - - 1 0, 4 

Malzemesi Yanlış Hamur - - - - 1 1, 1 1 0, 4 

Katılımcı 1 1, 4 - - 1 1, 1 2 0, 9 
TOPLAM 

Metafor 1 2, 7 - - 1 2, 5 2 2, 7 

 

Bu kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Çocuk yapısında ve davranışlarında eksiklikler, kusurlar olan bir varlıktır. 

Metafor Örnekleri: 

● Malzemesi yanlış hamur 

“Terbiye, dinleme, anlama, başkasına saygı gibi değerler yerine; bencillik, 

saygısızlık, kıskançlık vs. gibi duygularla yoğrulmuşlar. Bu yüzden istediğin kadar 

yoğur ortaya güzel bir eser çıkmıyor” (Ö/39). 
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● Aslan 

“Çocuklar ormanların kralı aslan gibi her zaman ön planda olmayı seviyorlar. 

Her istediklerinin yapılması için bencilce ve ısrarla davranıyorlar” (A/7). 

 

4.2. Ebeveynlerin ‘’Okul Öncesi Öğretmeni” Kavramına İlişkin   

Kullandıkları Metaforlardan Oluşan Kavramsal Kategoriler 

Ebeveynler “okul öncesi öğretmenine” ilişkin toplam 66 adet metafor 

üretmiştir. Anneler 42 ve babalar 36 adet metafor geliştirmiştir. 

Bu metaforların 30 tanesi sadece anneler tarafından, 24 tanesi de sadece 

babalar tarafından geliştirilmiştir. Metaforların 12 tanesi hem anneler hem de babalar 

tarafından ortak olarak üretilmiştir. 

Katılımcılar toplam 66 metafordan 35 tanesini cansız varlıklarla, 25 tanesini 

insanlar, 5 tanesini hayvanlar ve 1 tanesini de bitkilerle ilişkilendirmişlerdir. 

Geliştirilen metaforlar, 11 kavramsal kategoride toplanmıştır. 

Tablo 4.13. ebeveynlerin öğretmen kavramına ilişkin kullandıkları 

metaforlardan oluşan kavramsal kategorileri, kategorilere ait frekansları ve yüzdeleri 

göstermektedir. 
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Tablo 4.13: Ebeveynlerin “Öğretmen” Kavramına İlişkin Kullandıkları Metaforlardan 

Oluşan Kavramsal Kategoriler 

Üretilen 
Metafor Sayısı Anne Baba 

Toplam 
Katılımcı Kavramsal Kategoriler 

f % F % F % f % 

Bilgi Kaynağı ve Aktarıcısı 17 25, 7 22 31, 4 16 28 38 30 

Şekillendirici ve 
Biçimlendirici 14 21, 2 9 12, 8 15 26, 3 24 19 

Karakter Geliştirici 9 13, 6 8 11, 4 14 24, 5 22 17, 3 

Yol Gösterici- Yönlendirici 7 10, 6 5 7, 1 2 3, 5 7 5, 5 

Bireysel Gelişimi 
Destekleyici 5 7, 5 16 22, 8 4 7 20 15, 7 

Koruyucu ve Güven Verici 4 6 1 1, 4 3 5, 2 4 3, 1 

Hoş ve Değerli Bir Varlık  3 4, 5 3 4, 2 2 3, 5 5 3, 9 

Çalışkanlık Simgesi 3 4, 5 2 2, 8 1 1, 7 3 2, 3 

Tedavi Edici – İyileştirici 2 3 2 2, 8 - - 2 1, 5 

Eğlendirici 1 1, 5 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Mekanik Bir Varlık 1 1, 5 1 1, 4 - - 1 0, 7 

TOPLAM 66 70 57 127 

 

Her kategoride yer alan metaforlar tablolar halinde sıralanarak kategorilerin 

özellikleri, katılımcıların ürettiği metaforlarla desteklenerek açıklanmaktadır. 

4.2.1. Bilgi Kaynağı ve Aktarıcısı Olarak Öğretmen 

Tablo 4.14 ebeveynlerin geliştirdiği metaforlardan “bilgi kaynağı ve aktarıcısı 

olarak öğretmen” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden ebeveyn 

sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 38 ebeveyn (% 30) ve 17 metafor (% 25, 7) yer 

almaktadır. Bu kategori başlığında anneler 12 ve babalar 9 adet metafor üretmiştir. 



59 

 

Kategoriyi oluşturan metaforlardan yüksek değer alan ilk üç metafor sırasıyla 

şunlardır: 

1.Kitap (8, % 6, 2),  2. Işık (6, % 4, 7) ve 3. Su (5, % 3, 9). 

Ayrıca 4 metafor (ışık, kalem, kitap ve su) ebeveynler tarafından ortak olarak 

üretilmiştir. 

Tablo4.14: “Bilgi Kaynağı ve Aktarıcısı Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Onları İfade Eden Katılımcı Sayısı 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba Toplam 

 f % f % F % 

Ağaç 2 2, 8 - - 2 1, 5 

Atasözü 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Bilgisayar - - 1 1, 7 1 0, 7 

Bulut 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Güneş - - 3 5, 2 3 2, 3 

Işık 4 5, 7 2 3, 5 6 4, 7 

Kalem 1 1, 4 1 1, 7 2 1, 5 

Kandil 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Kitap 5 7 3 5, 2 8 6, 2 

Meşale 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Mum 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Projektör 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Sözlük - - 1 1, 7 1 0, 7 

Su 3 4, 2 2 3, 5 5 3, 9 

Yağmur 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Yazar - - 1 1, 7 1 0, 7 

Yıldız - - 2 3, 5 2 1, 5 

Katılımcı 22 31, 4 16 28 38 30 TOPLAM 

Metafor 12 28, 5 9 25 17 25, 7 

     Ebeveynlerin geliştirdiği metaforlardan oluşan “bilgi kaynağı ve aktarıcısı olarak 

öğretmen” kategorisinin temel özellikleri incelendiğinde; 
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Okul öncesi öğretmeni, bilginin en önemli kaynağı ve aktarıcısıdır. Öğretmenin 

en temel görevi, sahip olduğu bilgi ve beceriler ile öğrencilerini aydınlatmasıdır. 

Öğrenci, öğretmen tarafından verilen bilgiyi ve eğitimi olduğu gibi alır. 

Metafor Örnekleri: 

● Kalem 

“Öğretmenler tükenmeyen bir kalem gibidir. Hiçbir şeyden bıkmadan, 

usanmadan önlerine açılmış olan boş ve bembeyaz sayfalara çocukların ileride 

hayatlarında lazım olacak faydalı bilgi ve becerileri yazarlar” (B/14). 

● Işık 

“Öğretmenin verdiği bilgiler çocuklara ışık tutacak, hayatlarına rehberlik 

edecek, hal ve hareketlerini düzenleyecek, çocuklar kişiliklerini öğretmenden 

aldıkları bilgiye göre şekillendireceklerdir. Yani öğretmenler çocuklara ışık olup 

onları aydınlatacaktır” (B/10). 

● Ağaç 

“Öğretmenler ağaca benzer. Ağacın meyvesi ise çocuktur. Meyve, çocuğun 

meslek edinmiş, kişilik edinmiş, olgunlaşmış halidir. Çocuğu meyveye dönüştüren de 

öğretmendir” (A/20). 

● Atasözü 

“Öğretmenlerin her öğrettikleri çocuklarımız için öğüt verici ve hayatı 

kolaylaştırıcıdır” (A/50). 

● Kitap 

“Kitap her bir sayfasında yeni kavramlar, bilgiler öğretir. Bazen de hayal 

dünyasına sürükler. Öğretmenler de kitap gibi çocuklara bilgi verir, hayatı öğretir, 

yeni şeyler keşfetmenin mutluluğunu çocuklara yaşatır” (A/60). 
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● Su 

“Su bütün canlıların hayat kaynağıdır. Öğretmenler de yavrularımızın bilgi 

kaynaklarıdır. Öğretmenler, çocuklarımızı hayata hazırlar, vatanına milletine faydalı 

nesiller yetişmesini sağlar” (A/68). 

4.2.2. Şekillendirici ve Biçimlendirici Olarak Öğretmen 

Tablo 4.15. Ebeveynlerin geliştirdiği metaforlardan “şekillendirici ve 

biçimlendirici olarak öğretmen” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade 

eden ebeveyn sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplam 24 ebeveyn (% 18, 8) ve 14 metafor (% 21, 2) yer 

almaktadır. Bu kategori başlığında anneler 7 ve babalar 10 adet metafor üretmiştir. 

Kategoriyi oluşturan metaforlardan yüksek değer alan ilk iki metafor ise, 

heykeltıraş (4, %3,1) ve inşaat ustası (4, %3,1) olmuştur. 

Ayrıca 3 metafor (heykeltıraş, madenci ve pastacı) ebeveynler tarafından ortak 

üretilmiştir. 
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Tablo 4.15: “Şekillendirici ve Biçimlendirici Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Katılımcı Oranları 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba Toplam 

 f % f % f % 

Bilgisayar Programcısı - - 1 1, 7 1 0, 7 

Çimento - - 1 1, 7 1 0, 7 

Çömlek Ustası - - 1 1, 7 1 0, 7 

Fırıncı 2 2, 8 - - 2 1, 5 

Heykeltıraş 2 2, 8 2 3, 5 4 3, 1 

İğne - - 1 1, 7 1 0, 7 

İnşaat Ustası - - 4 7 4 3, 1 

Madenci 1 1, 4 1 1, 7 2 1, 5 

Mimar - - 1 1, 7 1 0, 7 

Pastacı 1 1, 4 1 1, 7 2 1, 5 

Ressam - - 2 3, 5 2 1, 5 

Sanatçı 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Tavuk 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Tual Fon Boyası 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Katılımcı 9 12, 8 15 26, 3 24 18, 8 
TOPLAM 

Metafor 7 16, 6 10 25, 7 14 21, 2 

 

Ebeveynlerin geliştirdiği metaforlardan oluşan “şekillendirici ve biçimlendirici 

olarak öğretmen” kategorisinin temel özellikleri incelendiğinde; 

Öğretmenin varlık sebebi, malzemesi olan her bir öğrenciye şekil ve biçim 

vererek, çocukların ihtiyaçlarına göre onları eğiterek topluma yararlı bir şekilde 

yetiştirmektir. 

Metafor Örnekleri: 

● Heykeltıraş 

“Anne-babalar çocuklarını doğumdan itibaren yontmaya, bir heykeltıraş gibi 

şekillendirmeye başlar, öğretmenler de son rötuşları yaparak çocukların 

şekillenmesini, nadide bir esere dönüşmesini sağlarlar’’ (B/22). 
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● İnşaat Ustası 

“Bir inşaat ustası, iyi demir ve kaliteli çimento kullanarak evin temelini sağlam 

atarsa, üzerine kaç kat yapılırsa yapılsın temeli sağlam olduğundan ev yıkılmaz. Okul 

öncesi öğretmenler de çocuklara verdikleri eğitim ile çocuğun temelini atmış ve 

ileriki öğrenim hayatını şekillendirmiş olur” (B/5). 

● Çömlek Ustası 

“Çömlek ustası şekil vereceği toprağı yeteri kıvama getirir. Eğer suyu olması 

gerektiğinden az ya da çok kullanırsa kil şekil almaz. Çocuklara da güzel bir şekli, 

istendik davranışları ilk olarak okul öncesi öğretmeni verir” (B/31). 

● Fırıncı 

“Fırıncı elinde bulunduracağı un, maya, tuz vb. malzemeleri en iyi şekilde 

kullanarak nasıl güzel, lezzetli bir ekmek üretebilirim çabası içindedir. Burada fırıncı 

öğretmen, ekmekte çocuktur… Okul öncesi öğretmenleri ellerindeki malzemenin 

kalitesine bakmaksızın öğrencileri nasıl en iyi şekilde yetiştirebilirim çabası içinde 

olmalıdır” (A/42). 

● Tualdeki Fon Boyası 

“Bir resimde fon katı çok önemlidir. Ressam fon boyasını ne kadar iyi çizerse 

yani fon boyasındaki renkler ve ışıklandırma ne kadar iyi olursa ortaya çıkacak sanat 

eseri de o kadar mükemmel olur. Çocuğun anne ve babasından sonra ilk defa sevip 

dinlediği, eğlenceli vakit geçirip hayatı öğrendiği ilk birey öğretmenidir. Öğretmen 

ne kadar uzman olursa, çocukları özenerek şekillendirir, çocukların kişiliği de 

mükemmel olur” (A/29). 

● Mimar 

“Mimarlar nasıl inşa edilecek binaların çizimini kullanışlı ve hatasız olarak 

çiziyorsa, öğretmenler de çocukların geleceğini inşa etmek için çalışırlar. Çocuklara şekil 

verir, onların özgüvenlerinin gelişmesini sağlayarak başarının temelini atar” (A/37). 
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● Sanatçı 

“Sanatçı, bütün eserlerini özenerek işler, yapar, sergiler ve eserleriyle gurur 

duyar. Okul öncesi öğretmenler de her bir öğrencisini özenle işler. Öğrencilerin her 

biri öğretmenin eseridir” (A/49). 

● Tavuk 

“… Yumurtadan çıktıklarında nefes almaktan başka bir şey bilmeyen civcivleri 

anne tavuk şekillendirir. Civcivlere yem bulmayı, yürümeyi, toplu halde hareket 

etmeyi grup olmayı tavuk öğretir. Tıpkı anaç bir tavuk gibi öğretmenler de hayatın 

ilk paylaşımlarını çocuklara öğretir, her birini şekillendirir” (A/46). 

4.2.3. Karakter Geliştirici Olarak Okul Öncesi Öğretmeni 

Tablo 4.16 Ebeveynlerin geliştirdiği metaforlardan “karakter geliştirici olarak 

öğretmen” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden ebeveyn 

sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 22 ebeveyn (% 17, 3) ve 9 metafor (% 13, 6) yer 

almaktadır. Bu kategori başlığında anneler 4 ve babalar 6 adet metafor üretmiştir. 

Kategoriyi oluşturan metaforlardan “anne” metaforu (12, %  9,4) en yüksek 

değeri almıştır. Ayrıca sadece “anne” metaforu ebeveynler tarafından ortak 

kullanılmıştır. 
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Tablo 4.16: “Karakter Geliştirici Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Onları İfade Eden Katılımcı Sayısı 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba Toplam 

 f % F % F % 

Anne  4 5, 7 8 14 12 9, 4 

Anne Aslan - - 1 1, 7 1 0, 7 

Ayna - - 1 1, 7 1 0, 7 

Bilge Şahsiyet - - 1 1, 7 1 0, 7 

Ebeveyn 2 2, 8 - - 2 1, 5 

Geçmiş – Gelecek - - 1 1, 7 1 0, 7 

Örnek Birey 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Peri 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Psikolog - - 2 2, 8 2 1, 5 

Katılımcı 8 11, 4 14 24, 5 22 17, 3 
TOPLAM 

Metafor 4 9, 5 6 16, 6 9 13, 6 

 

Ailelerin çocuklarına karşı belli hakları ve sorumlulukları olduğu gibi, 

öğretmenlerin de öğrencilerine karşı sorumlulukları bulunur. Ailelerin çocuklarına 

yaptıkları gibi öğretmenler de öğrencilerin bilgisini ve karakterini geliştirmekte ve  

rol modelleri olarak işlev görmektedirler (Çelikten, 2006: 277-278). 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Çocuğa kazandırılması gereken özelliklerin en önemlisi sağlam bir karaktere 

sahip olmasıdır. Öğretmen, öğrencisinin karakterinin şekillenmesinde önemli bir 

etkendir. Öğretmenler çocuklar için aileye göre daha ideal bir rol modeldir. 

● Anne 

“Nasıl ki anneler çocuklarının iyi bir insan olarak yetişmesi için olağanüstü 

çaba sarf eder, fedâkarlık yapar, şefkatle yaklaşırsa öğretmen de bir anne gibi çocuğa 

yaklaşır. Çocukların ihtiyaçlarını bir anne gibi karşılar…” (B/12). 
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“… Öğretmenler anne fedakarlığıyla çocuğa iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı 

öğreterek topluma hazırlar” (A/39). 

● Bilge şahsiyet 

“Öğretmenler eski çağlardaki bilge şahsiyetlere benzer. Çünkü bilge 

şahsiyetler, kendi dönemlerinin Kaanlarını, hakanlarını, hekimlerini sabırla, sevgiyle 

ve özenle yetiştirmişlerdir, onlara örnek olmuşlardır. Öğretmenler de çocuğun 

yetiştirilmesinde en iyi örneklerdir. 

● Peri 

“Okul öncesi öğretmenlerini elinde nurdan sihirli bir değneği olan bir periye 

benzetiyorum. Nuru ile çocuklarımızın geleceğine ışık tutar ve ruhlarındaki 

güzellikleri ortaya çıkarırlar. Çocuklarımızın beyinlerine sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü, 

merhameti, adaleti, vatanı, bayrağı, Atatürk’ü işlerler. Çocuklarımızı geleceğe en 

güzel bir insan olarak hazırlarlar…” (A/40). 

● Psikolog 

“Okul öncesi öğretmenleri iyi bir psikologa benzer. Çünkü anne baba olarak 

bizim fark edemediğimiz birçok davranışı ve duyguyu sezinleyebiliyorlar. Çocukları 

bizden daha iyi anlıyor ve onların seviyelerine inebiliyorlar. Doğruyu yanlışı bizden 

daha iyi kavratabiliyorlar” (B/13). 

4.2.4. Yol Gösterici ve Yönlendirici Olarak Okul Öncesi Öğretmeni 

Tablo 4.17. Ebeveynlerin geliştirdiği metaforlardan “yol gösterici ve 

yönlendirici olarak öğretmen” kategorisine ait metaforları ve bir metaforu ifade eden 

ebeveyn sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır.  Kategoride toplamda 7 ebeveyn (% 

5,5) ve 7 metafor (% 10, 6) yer almaktadır. Bu kategori başlığında anneler 5, babalar 

ise 2 adet metafor üretmiştir.  Kategoriyi oluşturan metaforlardan hiçbiri ebeveynler 

arasında ortak değildir. 
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Tablo 4.17: “Yol Gösterici ve Yönlendirici Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Katılımcı Oranları 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba Toplam 

 f % f % F % 

Hayata Açılan Pencere 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Kutup Yıldızı 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Propagandacı 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Pusula 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Rehber 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Trafik İşaretleri - - 1 1, 7 1 0, 7 

Yürüteç - - 1 1, 7 1 0, 7 

Katılımcı 5 7 2 3, 5 7 5, 5 
TOPLAM 

Metafor 5 11, 9 2 5, 5 7 10, 6 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Öğretmen, öğrencilerinin öğrenmesine yardım eden, gerektiğinde yol gösteren 

kişidir. Sadece öğrenciye yardım etmekle kalmaz gerektiğinde ebeveynlere de 

rehberlik yapar. 

Metafor Örnekleri: 

● Yürüteç 

“Okul öncesi öğretmenleri yavrularımızın eğitim yürüyüşünün başladığı bu 

dönemde tıpkı bir yürüteç gibi onların ilk adımlarına bir el, bir ayak gibi destek 

olurlar” (B/28). 

● Hayata Açılan Pencere 

“Çocukların hayata ilk başlamaları, doğduklarında hayata gözlerini açtıkları an 

anneyle başlıyor… İkinci başlangıcı anaokulu ile oluyor. Burada öğretmenlerin 

yönlendirme, bilgilendirme, kendilerini keşfetmelerine yardım etmeleriyle, 
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arkadaşlık gibi birçok yeni kavramla topluma bağlanıyorlar. Öğretmenler çocuklar 

için hayata açılan birer pencere oluyorlar” (A/38). 

● Propagandacı 

“Öğretmenler kendi hayat görüşlerini öğrencilerine empoze  ederek, onların 

hayatlarına yön verirler” (A/33). 

4.2.5. Bireysel Gelişimi Destekleyici Olarak Okul Öncesi Öğretmeni 

Tablo 4.18. Ebeveynlerin geliştirdiği metaforlardan “bireysel gelişimi 

destekleyici olarak öğretmen” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade 

eden ebeveyn sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 20 ebeveyn (% 15, 7) ve 5 metafor  (% 7, 5) yer 

almaktadır. Bu kategori başlığında anneler 5 ve babalar 3 adet metafor geliştirmiştir. 

Kategoriyi oluşturan metaforlardan yüksek değer alan ilk iki metafor sırasıyla 

şunlardır: 

1. Toprak (8, % 6, 2) ve 2. Bahçıvan (7, % 5, 5). 

Ayrıca 3 metafor (bahçıvan, çiftçi ve toprak) anne ve babalar tarafından ortak 

olarak üretilmiştir. 

Tablo 4.18: “Bireysel Gelişimi Destekleyici Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan  
Metaforlar ve Katılımcı Oranları 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba Toplam 

 F % F % f % 

Bahçıvan 5 7, 1 2 3, 5 7 5, 5 

Çiftçi 2 2, 8 1 1, 7 3 2, 3 

Kaşif 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Müzisyen 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Toprak 7 10 1 1, 7 8 6, 2 

Katılımcı 16 22, 8 4 7 20 15, 7 
TOPLAM 

Metafor 5 11, 9 3 8, 3 5 7, 5 
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      Pestalozzi, çocuk eğitimini çiçek yetiştirmeye benzetir. Yetiştirici toprağı kazıp 

tohumu eker. Filizlenmesi için gerekli koşulları sağlar ve bekler. Zamanında sular, 

gübreler, toprağı çapalar. Kısacası bitkisine sevgi ve özenle bakar (Yörükoğlu, 2002: 

173). 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Okul öncesi öğretmeni, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını keşfeder ve 

geliştirir. 

Metafor Örnekleri: 

● Çiftçi 

“Nasıl ki bir çiftçi topraktan ürün alabilmek için tarlasında gerekli tedbirleri 

alırsa, öğretmen de çocuğun içinde olan yeteneklerinin filizlenmesi, ortaya çıkması 

için uygun ortamlar hazırlar” (A/9). 

● Kaşif 

“Aslında her çocuk keşfedilecek bir dünyadır. Öğrencilerinin özel yeteneklerini 

erken dönemde keşfeden kişi öğretmenidir” (A/67). 

● Müzisyen 

“Eğer çocuk bir müzik aletiyse; öğretmen de bunları çalan bir müzisyendir. 

Kimini üfleyerek, kimini dokunarak, ama en önemlisi tüm yüreğini vererek çalar 

enstrümanları…” (A/35). 

4.2.6. Koruyucu ve Güven Verici Olarak Okul Öncesi Öğretmeni 

Tablo 4.19. Ebeveynlerin geliştirdiği metaforlardan “koruyucu ve güven verici 

olarak öğretmen” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden ebeveyn 

sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 
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Kategoride toplamda 4 ebeveyn (%  3, 1) ve 4 metafor (%  6) yer almaktadır. 

Bu kategori başlığında anneler 1 ve babalar 3 adet metafor üretmiştir. Kategoriyi 

oluşturan metaforlardan hiçbirisi ebeveynler ve öğretmenler arasında ortak değildir. 

Tablo 4.19: “Koruyucu ve Güven Verici Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Onları İfade Eden Katılımcı Sayısı 

Metafor Adı Metaforun Kaynağı 
Anne 

Metaforun Kaynağı 
Baba Toplam 

 F % F % f % 

Can Simidi - - 1 1, 7 1 0, 7 

Ev - - 1 1, 7 1 0, 7 

Liman 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Sabır Taşı - - 1 1, 7 1 0, 7 

Katılımcı 1 1, 4 3 5, 2 4 3, 1 
TOPLAM 

Metafor 1 2, 3 3 8, 3 4 6 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Öğretmen, gerektiğinde öğrencisinin adeta bir ebeveyni gibi her şeyiyle 

ilgilenen, öğrenciyi koruyan, kendisine güven duyulan bir kişidir. 

Metafor Örnekleri: 

● Can Simidi 

“Öğretmenler küçük küçük dalgalarla çocukları eğitimin büyük okyanusuna 

çekerek okyanusların derinliklerinden nasıl faydalanacaklarını gösteren can 

simitleridirler” (B/25). 

● Ev 

“Evler sıcak ortamlardır ve insana güven verirler. Öğretmenler de bir ev gibi 

kalplerindeki sıcaklığı çocuklarla paylaşırlar” (B/51). 

● Liman 
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“Öğretmenler güvenli bir limana benzer. En değerli varlığımızı çocuklarımızı o 

limana bırakarak oraya emanet ediyor, dalgalara hayatın zorluklarına karşı 

çocuklarımıza yardımcı olmalarını bekliyoruz” (A/59). 

4.2.7. Hoş ve Değerli Bir Varlık Olarak Okul Öncesi Öğretmeni 

Tablo 4.20. Ebeveynlerin geliştirdiği metaforlardan “hoş ve değerli bir varlık 

olarak öğretmen” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden ebeveyn 

sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 5 ebeveyn (% 3, 9) ve 3 metafor (% 4, 5) yer almaktadır. 

Bu kategori başlığında anneler ve babalar 2’şer adet metafor üretmişlerdir. 

Kategoriyi oluşturan metaforlardan en yüksek değeri gökkuşağı metaforu (3, % 2, 3) 

almıştır. Ayrıca gökkuşağı metaforu ebeveynler arasında ortak olarak kullanılan tek 

metafordur. 

Tablo 4.20: “Hoş ve Değerli Bir Varlık Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Katılımcı Oranları 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba Toplam 

 f % f % F % 

Gökkuşağı 2 2, 8 1 1, 7 3 2, 3 

Kelebek - - 1 1, 7 1 0, 7 

Pırlanta 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Katılımcı 3 4, 2 2 3, 5 5 3, 9 
TOPLAM 

Metafor 2 4, 7 2 5, 5 3 4, 5 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Öğretmenler, olumlu duygular çağrıştıran, güzel varlıklara benzetilen değerli 

kişilerdir. 

Metafor Örnekleri: 

● Pırlanta 
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“Öğretmenler paha biçilemez değerde oldukları için pırlantaya benzerler” 

(A/12). 

● Gökkuşağı 

“Nasıl ki yağmur sonrası güzel ve tatlı bir havayla beraber rengarenk bir 

gökkuşağı gökyüzünü süslüyor ise öğretmenler de varlıkları ile çocukların yaşamını 

süslüyor ve renklendiriyor” (A/53). 

4.2.8. Çalışkanlık Simgesi Olarak Okul Öncesi Öğretmeni 

Tablo 4.21. Ebeveynlerin geliştirdiği metaforlardan oluşan “çalışkanlık simgesi 

olarak öğretmen” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden ebeveyn 

sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplam 3 ebeveyn (%  2,3) ve 3 metafor (% 4,5) yer almaktadır. Bu 

kategori başlığında anneler 2 ve babalar 1 metafor üretmişlerdir. Kategoriyi oluşturan 

metaforlardan hiçbiri ebeveynler arasında ortak olarak üretilmemiştir. 

Tablo 4.21: “Çalışkanlık Simgesi Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Katılımcı Oranları 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba Toplam 

 f % F % f % 

Arı 1 1, 4 - - 1 0, 7 

İşçi - - 1 1, 7 1 0, 7 

Karınca 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Katılımcı 2 2, 8 1 1, 7 3 2, 3 
TOPLAM 

Metafor 2 4, 7 1 2, 7 3 4, 5 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Okul öncesi öğretmenleri, sürekli çalışan, üreten, enerjik ve aktif kişilerdir. 

Metafor Örnekleri: 
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● Arı 

“Öğretmenler hiç bıkmadan yorulmadan çocuklarla hep aynı sevgi ve 

heyecanla çalışırlar” (A/15). 

● Karınca 

“Öğretmenlerimizin hepsi çocuklarımızın geleceği için hiç durmadan hazırlık 

yapan karıncalar gibidirler” (A/27). 

4.2.9. Tedavi Edici-İyileştirici Olarak Okul Öncesi Öğretmeni 

Tablo 4.22. Ebeveynlerin geliştirdiği metaforlardan “tedavi edici-iyileştirici” 

olarak öğretmen kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden ebeveyn 

sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 2 ebeveyn (% 1, 5) ve 2 metafor (%  3) yer almaktadır. 

Bu kategori başlığında annelerin 2 adet metafor ürettiği, babaların ise hiç metafor 

üretmediği görülmektedir. 

Ayrıca tedavi edici-iyileştirici olarak öğretmen kategorisi, sadece ebeveynlerin 

geliştirdiği metaforlardan oluşan bir kavramsal kategoridir. Öğretmenlerin okul 

öncesi öğretmenine yönelik ürettikleri metaforlardan oluşan kavramsal kategoriler 

arasında tedavi edici-iyileştirici kategorisi yer almamaktadır. 

Tablo 4.22: Tedavi Edici Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan Metaforlar ve 
Onları İfade Eden Katılımcı Sayısı 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba Toplam 

 F % f % f % 

Doktor 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Şurup 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Katılımcı 2 2, 8 - - 2 1, 5 
TOPLAM 

Metafor 2 4, 7 - - 2 3 
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Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Öğretmenler, öğrencilerinde bulunan eksiklikleri ve olumsuzlukları tespit eder. 

Bununla beraber eksiklikleri tamamlama ve olumsuzlukları iyileştirme 

çabasındadırlar. 

Metafor Örnekleri; 

● Doktor 

“Doktorların hastalarını tedavi etmesi gibi öğretmenler de öğrencilerinin 

sorunlarını çözmeye çalışır. Öğrencisini dinleyerek, ona moral vererek yardımcı 

olmaya çalışır” (A/16). 

● Şurup 

“Öğretmenler vitamin şurubuna benzer. Nasıl ki vitamin şurubu çocuğun 

bağışıklık sistemini güçlendiriyorsa öğretmenler de çocuklarımızın korkularını, zayıf 

yönlerini giderip onları güçlü biri haline getiriyorlar” (A/52). 

4.2.10. Eğlendirici Bir Varlık Olarak Okul Öncesi Öğretmeni 

Tablo 4.23. Ebeveynlerin geliştirdiği metaforlardan oluşan “eğlendirici bir 

varlık olarak öğretmen” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden 

ebeveyn sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride 1 ebeveyn (% 0, 7) ve 1 metafor (% 1, 5) yer almaktadır. Bu 

kategori başlığında sadece annelerin metafor ürettiği görülmektedir. 
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Tablo 4.23: “Eğlendirici Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan Metaforlar ve 
Onları İfade Eden Katılımcı Sayısı 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba Toplam 

 f % F % f % 

Abaküs 1 1, 4 - - 1 0, 7 

Katılımcı 1 1, 4 - - 1 0, 7 
TOPLAM 

Metafor 1 2, 3 - - 1 1, 5 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Okul öncesi öğretmeni öğrenmeyi eğlenceli hale getirir. Çocukların keyif 

almasını sağlar. 

Metafor Örnekleri: 

● Abaküs 

“Abaküsler hem renkli hem de eğlencelidir. Çocuklara da saymayı öğretir. 

Öğretmenler de benzer şekilde eğlencelidir ve çocuklara yararlı iyi şeyler öğretir” 

(A/2). 

4.2.11. Mekanik Bir Varlık Olarak Okul Öncesi Öğretmeni 

Tablo 4.24. Ebeveynlerin geliştirdiği metaforlardan oluşan “mekanik bir varlık 

olarak öğretmen” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden ebeveyn 

sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplam 1 ebeveyn (%  0, 7) ve 1 metafor (%  1, 5) yer almaktadır. 

Bu kategori başlığında sadece annelerin metafor ürettiği görülmektedir. 
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Tablo 4.24: Mekanik Bir Varlık Olarak Öğretmen Kategorisini Oluşturan Metaforlar 
ve Onları İfade Eden Katılımcı Sayısı 

Metafor Adı Metaforu İfade 
Eden Anne 

Metaforu İfade 
Eden Baba Toplam 

 F % F % f % 

Çelik 1 1, 4 -  1 0, 7 

Katılımcı 1 1, 4 -  1 0, 7 
TOPLAM 

Metafor 1 2, 3 -  1 1, 5 

        Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelediğinde; 

Öğretmen kendisine verilen her türlü görevi yapmakta olan, her türlü zorluğun 

üstesinden gelen mekanik bir varlıktır. 

Metafor Örnekleri: 

● Çelik 

“Öğretmenler çeliğe benzer. Çünkü bu kadar çocuğun bir o kadar da ailesinin 

kahrını ancak onlar çekebilir” (A/70). 

 

4.3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Öğretmen” Kavramına İlişkin Kullandıkları 

Metaforlardan Oluşan Kavramsal Kategoriler 

Okul öncesi öğretmenleri kendi mesleklerine ilişkin toplam 45 adet metafor 

üretmiştir. 

Araştırmaya toplam 87 öğretmen katılmıştır. Ancak 2 adet öğretmen tarafından 

üretilen “okuyucu ve lastik metaforları” herhangi bir mantıksal gerekçeye dayanarak 

açıklanmaması nedeniyle kategorilere dahil edilmemiştir. Bu nedenle araştırmaya 

katılan toplam öğretmen sayısı 85’dir. 

Öğretmenler, toplam 45 metafordan 24 tanesini cansız varlıklarla, 16 tanesini 

insanlar, 3 tanesini hayvanlar ve 2 tanesini de bitkilerle ilişkilendirmişlerdir. 

Geliştirilen metaforlar, 10 kavramsal kategoride toplanmıştır. 
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 Tablo 4.25: Öğretmenlerin “ Öğretmen” Kavramına İlişkin Kullandıkları 
Metaforlardan Oluşan Kavramsal Kategoriler 

ÜRETİLEN METAFOR 
SAYISI ÖĞRETMEN 

KAVRAMSAL KATEGORİLER 
F % F % 

Bilgi Kaynağı ve Aktarıcısı 10 22, 2 26 30, 5 

Şekillendirici ve Biçimlendirici 10 22, 2 17 20 

Karakter Geliştirici 6 13, 3 12 14, 1 

Yol Gösterici Yönlendirici 4 8, 8 5 5, 8 

Hoş ve Değerli Bir Varlık 4 8, 8 5 5, 8 

Çalışkanlık Simgesi 3 6, 6 4 4, 7 

Eğlendirici 3 6, 6 3 3, 5 

Koruyucu ve Güven Verici 2 4, 4 2 2, 3 

Bireysel Gelişimi Destekleyici 2 4, 4 10 11, 7 

Mekanik Bir Varlık 1 2, 2 1 1, 1 

TOPLAM 45  85  

 

Tablo 4.25 okul öncesi öğretmenlerinin “okul öncesi öğretmen” kavramına 

ilişkin kullandıkları metaforlardan oluşan kavramsal kategorileri ve kategorilere ait 

frekansları göstermektedir. 

Her kategoride yer alan metaforlar tablolar halinde sunularak kategorilerin 

özellikleri öğretmenlerin ürettiği metaforlarla desteklenerek açıklanmaktadır. 

4.3.1. Bilgi Kaynağı ve Aktarıcısı Olarak Okul Öncesi Öğretmeni 

Tablo 4.26. “bilgi kaynağı ve aktarıcısı olarak öğretmen” kategorisini oluşturan 

metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen sayısını ve yüzdesini 

açıklamaktadır. 

Bu kategoride toplamda 26 öğretmen (% 30, 5) ve 10 metafor (% 22, 2) yer 

almaktadır. 

Bu kategoriyi oluşturan metaforlardan yüksek değer alan ilk üç metafor 

sırasıyla şunlardır: 

1. Mum (9, % 10, 5),  2. Su (5, % 5, 8),  3.Işık (3, % 3, 5). 
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Tablo 4.26: “Bilgi Kaynağı Ve Aktarıcısı Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar 

ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

F % 

Ağaç 1 1, 1 

Ay 1 1, 1 

Bilgisayar 1 1, 1 

Gökyüzü 1 1, 1 

Işık 3 3, 5 

Kalem 1 1, 1 

Kitap 1 1, 1 

Mum 9 10, 5 

Su 5 5, 8 

Yıldız 3 3, 5 

Katılımcı 26 30, 5 
TOPLAM 

Metafor 10 22, 2 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Okul öncesi öğretmeni, bilginin kaynağı ve aktarıcısıdır. Öğretmenin en temel 

görevi, bilgi ve becerileri ile çevresine ışık saçması ve öğrencilerini aydınlatmasıdır. 

Metafor Örnekleri: 

● Mum 

“Öğretmenler çocukların ilk modeli, ilk bilgi kaynağıdır. Öğretmen bir mum 

gibi etrafına ışık ve bilgi saçarak her yeri aydınlatır. Ancak çevresi onlardan 

yararlanırken öğretmenler tükenirler” (Ö/68). 
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● Işık 

“Öğretmen, bilgisiyle, enerjisiyle, gözlerindeki ışıkla çocukları aydınlatır. 

Onları parlak bir geleceğe hazırlarlar” (Ö/42). 

● Ay 

“Ay, güneşten aldığı ışığı yansıtır. Öğretmenler de öğrencilerine engin 

bilgilerini, olumlu davranışları ve pozitif enerjilerini yansıtırlar. Ayın karanlıkları 

aydınlatması gibi öğretmenler de öğrencilerini aydınlatırlar” (Ö/61). 

● Bilgisayar 

“Öğretmen, sürekli bilgi toplayan, bilgilerini aktaran, yenilikleri takip edip 

kendini güncellemesi gereken bir bilgisayara benzer” (Ö/85). 

● Ağaç 

“Öğretmenler ağaca benzer. Dalındaki meyveleri bilgisiyle, eğitimiyle 

olgunlaştırır ve insanlara sunar” (Ö/1). 

● Su 

“Nasıl ki su canlı varlıklara hayat veriyorsa, öğretmen de bilgisiyle 

öğrencilerine hayat vermeye çalışır. Öğrencilerini sabır ve bilgi suyu ile geliştirir” 

(Ö/35). 

● Kalem 

“Öğretmenler, çocukların beynindeki beyaz sayfalara bir kalem gibi yazarlar, 

bilgi, görgü ve hayatı algılayışlarının izlerini bırakırlar” (Ö/45). 

Bu kategori başlığında öğretmenlerin ürettikleri metaforlardan “ağaç, 

bilgisayar, ışık, kalem, mum, su ve yıldız” metaforları ebeveynlerle ortak olarak 

üretilmiştir. 
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4.3.2. Şekillendirici ve Biçimlendirici Olarak Öğretmen 

Tablo 4.27. “Şekillendirici ve biçimlendirici olarak öğretmen” kategorisini 

oluşturan metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen sayısını ve yüzdesini 

açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 17 öğretmen (% 20) ve 10 metafor (% 22, 2) yer 

almaktadır. 

En yüksek değer alan metafor ise “heykeltıraş” (4, % 4,7) metaforudur. 

Tablo 4.27:“Şekillendirici ve Biçimlendirici Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar 

ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

f % 

Aşçı 2 2, 3 

Camcı 1 1, 1 

Çömlek Ustası 1 1, 1 

Heykeltıraş 4 4, 7 

Kalıp 2 2, 3 

Madenci 1 1, 1 

Mimar 1 1, 1 

Pastacı 1 1, 1 

Ressam  2 2, 3 

Sanatçı 2 2, 3 

Katılımcı 17 20 
TOPLAM 

Metafor 10 22, 2 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde: 

Okul öncesi öğretmeni, öğrenciye şekil ve biçim veren kişidir. Öğretmenin en 

önemli görevi, malzemesi olan her bir öğrenciyi toplumsal açıdan faydalı olacak 

şekilde yetiştirmektir. 

Metafor Örnekleri: 
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● Heykeltıraş 

“Heykeltıraş, malzemesi olan taş, metal vb. şekil vererek güzel olan sanat 

eserleri meydana getiriyor. Eğer heykeltıraşın malzemesi sağlam ve kaliteli ise ondan 

iyi bir heykel oluşturur. Ancak  malzemesi eksikse, bozuksa daha fazla emek, güç ve 

zaman harcayarak yine  de bir heykel oluşturmayı başarır. Benzer şekilde, öğretmen 

de eline gelen her malzemeye (öğrenci) şekil vererek ortaya sanat eseri çıkarmaya 

çalışır” (Ö/41). 

● Sanatçı 

“Öğretmenler ellerindeki belirli özelliğe sahip şeylere duygularından, 

düşüncelerinden, hayallerinden bir şeyler katarak öğrencilerini şekillendirerek yeni 

şeyler (eserler) ortaya çıkarıyorlar” (Ö/58). 

● Cam işçisi 

“Cam, çabuk kırılan ve tamiri zor bir malzemedir. Cam işçisi çalışırken cama 

özen gösterir. Öğretmen de çocukları eğitirken, işlerken adeta bir cam işçisi gibi 

dikkatli, itinalı ve özenli davranır. Çünkü çocuklar en küçük duyguları hisseder ve 

çabuk kırılırlar” (Ö/38). 

● Aşçı 

“Aşçı , elindeki malzemeleri kullanarak değişik tatlar oluşturur, güzel yemekler 

yapar. Öğretmenler de çocukları en güzel şekilde eğiterek onları şekillendirirler” 

(Ö/51). 

● Çömlek Ustası 

“Çömlek ustaları, önündeki çamura en güzel şekli vermek için ter dökerler ve 

oluşturdukları şekli insanlara sunarlar. Öğretmenler de çocuklara şekil vermek onları 

eğitmek için çalışırlar” (Ö/11). 
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Bu kategori başlığında öğretmenlerin geliştirdikleri metaforlardan “çömlek 

ustası, heykeltıraş, madenci, mimar, pastacı, ressam, sanatçı” metaforlarının 

ebeveynler ile ortak olarak geliştirdikleri görülmektedir. 

4.3.3. Karakter Geliştirici Olarak Öğretmen 

Tablo 4.28. “Karakter geliştirici olarak öğretmen” kategorisini oluşturan 

metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen sayısını ve yüzdesini 

açıklamaktadır. 

Bu kategoride toplamda 12 öğretmen (% 14, 1) ve 6 metafor (% 13, 3) yer 

almaktadır. Kategoride yer alan  metaforlardan  en yüksek değeri “anne” metaforu 

(6, % 7) almıştır. 

Bu kategori başlığında öğretmenlerin geliştirdikleri metaforlardan “anne ve 

ayna” metaforlarının ebeveynler ile ortak olarak geliştirildiği görülmektedir. 

Tablo 4.28: “Karakter Geliştirici Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar 

ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

F % 

Anne 6 7 

Ayna  1 1, 1 

Dost 2 2, 3 

İyi Kalpli Üvey Anne 1 1, 1 

Melek 1 1, 1 

Pollyanna 1 1, 1 

Katılımcı 12 14, 1 
TOPLAM 

Metafor 6 13, 3 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 



83 

 

Öğretmen, öğrencinin karakterinin şekillenmesinde önemli bir etkendir. 

Öğretmenlerin en temel görevi çocuklara sadece bilgi aktarmak ve gelişim alanlarını 

desteklemek değildir. 

Bununla beraber öğretmenler, çocuklar için ideal bir rol model olup çocukların 

olumlu bir karakter yapısına sahip olmalarına önem verirler. 

Metafor Örnekleri: 

● Dost-Arkadaş 

“Öğretmenler, vefalı bir dosta benzer. Bir dost gibi öğrencilerini önemser, 

onları sadece olumlu davranışlarıyla değil olumsuz davranış ve hareketleriyle de 

kabullenip sonsuz bir sabır göstererek eğitirler” (Ö/63). 

● Anne 

“Öğretmenler, çocukların ikinci anneleridir. Aileden sonra çocuğun ilk 

karşılaştığı, ilk model ve örnek alacağı insandır...” (Ö/59). 

“Öğretmen anneye benzer. Annelik güdüsüyle sonsuz sevgisini çocuklara 

verir... Öğretmen de bir anne gibi öğrencilerine özverili, şefkatli ve ilgili davranır. 

Öğrencilerini en iyi şekilde hayata hazırlamaya çalışır” (Ö/26). 

● Pollyanna 

“Okul öncesi öğretmeni, pollyanna gibi, olumsuz durumlarda da çocukların 

gülümsemesini sağlar. Hayata pozitif bakmalarına ve olumlu kişilik kazanmalarına 

yardımcı olur” (Ö/74). 

4.3.4. Yol Gösterici-Yönlendirici Olarak Öğretmen 

Tablo 4.29. “Yol gösterici ve yönlendirici olarak öğretmen” kategorisini 

oluşturan metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen sayısını ve yüzdesini 

açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 5 öğretmen (% 5, 8) ve 4 metafor (% 8, 8) yer almaktadır. 
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Tablo 4.29: “Yol Gösterici ve Yönlendirici Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar 

ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

f % 

Kullanma Kılavuzu 1 1, 1 

Kutup Yıldızı 1 1, 1 

Pusula  2 2, 3 

Trafik İşaretleri 1 1, 1 

Katılımcı 5 5, 8 
TOPLAM 

Metafor 4 8, 8 

 

Bu kategori başlığında öğretmenlerin geliştirdiği “kutup yıldızı, pusula ve 

trafik işaretleri” metaforlarının ebeveynler ile ortak olarak geliştirildiği 

görülmektedir. 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Öğretmen, eğitim sürecinde öğrencilerine rehberlik yapar, gereken durumlarda 

yol gösterir. 

● Pusula 

“Öğretmenler pusula gibi her zaman öğrencilerine doğru yolu gösterirler” 

(Ö/4). 

● Trafik İşaretleri 

“Trafik işaretleri, trafikte düzeni sağlar ve yol gösterir. Öğretmenler de 

çocuklara eğitim yolculuklarında yol gösterir, çocukların işlerini kolaylaştırırlar” 

(Ö/87). 

● Kutup Yıldızı 

“Kutup yıldızının karanlıkta yol gösterici olduğu gibi, öğretmen de 

öğrencilerini aydınlatıp onlara yol gösterir” (Ö/69). 
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4.3.5. Hoş ve Değerli Bir Varlık Olarak Öğretmen 

Tablo 4.30. “Hoş ve değerli bir varlık olarak öğretmen” kategorisini oluşturan 

metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen sayısını ve yüzdesini 

açıklamaktadır. 

Bu kategoride toplamda 5 öğretmen (% 5, 8) ve 4 metafor (% 8, 8) yer 

almaktadır. 

Tablo 4.30: “Hoş ve Değerli Bir Varlık Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar 

ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

f % 

Anne Sevgisi 1 1, 1 

Çiçek  2 2, 3 

Gökkuşağı  1 1, 1 

Sevgi Pınarı 1 1, 1 

Katılımcı 5 5, 8 
TOPLAM 

Metafor 4 8, 8 

 

Bu kategori başlığında öğretmenlerin geliştirdikleri metaforlardan “gökkuşağı” 

metaforunun ebeveynler ile ortak olarak geliştirildiği görülmektedir. 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Öğretmenler, olumlu duygular çağrıştıran değerli kişilerdir. 

● Çiçek 

“Öğretmenler, ilkbaharın habercisi çiçekler gibi güzeldirler” (Ö/14). 

● Anne sevgisi 

“Öğretmen, anne sevgisine benzer. Adeta anne sevgisiyle öğrencilerini kuşatır. 

Öğretmenin sevgisi, ilgisi anne sevgisi gibi değerlidir” (Ö/8). 
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4.3.6. Çalışkanlık Simgesi Olarak Öğretmen 

Tablo 4.31. “Çalışkanlık simgesi olarak öğretmen” kategorisini oluşturan 

metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen sayısını ve yüzdesini 

açıklamaktadır. 

Bu kategoride toplamda 4 öğretmen (% 4, 7) ve 3 metafor (% 6, 6) yer 

almaktadır.  Kategoriyi oluşturan  metaforlardan  yüksek  değer  alan metafor “arı” 

(2, % 2,3) metaforudur. 

Tablo 4.31: Çalışkanlık Simgesi Olarak Öğretmen Kategorisini Oluşturan Metaforlar 

ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

F % 

Arı 2 2, 3 

Akarsu  1 1, 1 

Karınca  1 1, 1 

Katılımcı 4 4, 7 
TOPLAM 

Metafor 3 6, 6 

 

Ayrıca  bu kategori başlığında öğretmenlerin geliştirdikleri metaforlardan “arı 

ve karınca” metaforlarının ebeveynler ile ortak olarak geliştirildiği görülmektedir. 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Okul öncesi öğretmeni sürekli çalışan, üreten, enerjik ve aktif kişilerdir. 

Metafor Örnekleri: 

● Akarsu 

“Akarsu, çamur, taş, kum demeden sürekli akar yoluna devam eder. Okul 

öncesi öğretmenleri de hiçbir engel karşısında yılmadan yorulmadan bütün pozitif 

enerjisiyle çalışmaya devam ederler’’ (Ö/44). 

● Karınca 

“Öğretmenler bir karınca misali sürekli hareketli, enerjik ve çalışkandırlar” 

(Ö/71). 
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● Arı 

“Arılar, çalışkanlığın timsalidir. Arıların peteklerini balla işlediği gibi 

öğretmenler de öğrencilerini yetiştirmek için sürekli çalışırlar” (Ö/33). 

4.3.7. Eğlendirici Olarak Öğretmen 

Tablo 4.32. “Eğlendirici olarak öğretmen” kategorisini oluşturan metaforları ve 

her bir metaforu ifade eden öğretmen sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Bu kategoride toplamda 3 öğretmen (% 3, 5) ve 3 metafor (% 6, 6) yer 

almaktadır. 

Tablo 4.32: Eğlendirici Olarak Öğretmen Kategorisini Oluşturan Metaforlar 

ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

F % 

Kukla 1 1, 1 

Oyun Hamuru 1 1, 1 

Tiyatro Oyuncusu 1 1, 1 

Katılımcı 3 3, 5 
TOPLAM 

Metafor 3 6, 6 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Okul öncesi öğretmeni, eğitim durumlarını hazırlarken öğrenmeyi eğlenceli 

hale getirecek etkinlikleri seçer. 

Metafor Örnekleri: 

● Tiyatro Oyuncusu 

“Öğretmenler olarak çocuklara bir şeyler öğretmek için bir tiyatro oyuncusu 

gibi pek çok kılığa giriyoruz ve en çok da komedi oynuyoruz” (Ö/34). 

● Kukla 
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“Çocuklar kuklalarla oynarlarken ve onları seyrederlerken hem yeni kavramları 

öğrenir hem de eğlenirler. Öğretmenler de çocukları eğitirken aynı zamanda 

eğlendirirler, mutlu olmalarını sağlarlar” (Ö/56). 

4.3.8. Koruyucu ve Güven Verici Olarak Öğretmen 

Tablo 4.33. “Koruyucu ve güven verici olarak öğretmen” kategorisini oluşturan 

metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen sayısını ve yüzdesini 

açıklamaktadır. 

Bu kategoride toplamda 2 öğretmen (% 2, 3) ve 2 metafor (% 4, 4) yer 

almaktadır. 

Tablo 4.33: Koruyucu ve Güven Verici Olarak Öğretmen Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar 

ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

f % 

Bakıcı 1 1, 1 

Kuş  1 1, 1 

Katılımcı 2 2, 3 
TOPLAM 

Metafor 2 4, 4 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Öğretmen, yeri geldiğinde öğrencinin her şeyiyle ilgilenen, öğrenciyi koruyup 

kollayan, kendisine güven duyulan bir kişidir. 

● Kuş 

“Öğretmen, kuşlar gibi çevresindeki öğrenci ve velileri sınırsız bilgisi ile 

kucaklar. Öğrencilerine kol kanat gererek onları olumsuzluklara karşı korur” (Ö/31). 

● Bakıcı 
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“Öğretmenler çocuğun her şeyiyle ilgilenmek zorunda olan güvenilir bir bakıcı 

gibidirler” (Ö/39). 

4.3.9. Bireysel Gelişimi Destekleyici Olarak Okul Öncesi Öğretmeni 

Tablo 4.34. “Bireysel gelişimi destekleyici olarak okul öncesi öğretmeni” 

kategorisini oluşturan metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen sayısını 

açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 10 öğretmen (% 11, 7) ve 2 metafor (% 4, 4) yer 

almaktadır. 

“Bahçıvan” metaforu (6, % 7) kategoride en yüksek değer alan metafordur. 

Tablo 4.34: “Bireysel Gelişimi Destekleyici Olarak Öğretmen” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar 

ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

F % 

Bahçıvan 6 7 

Toprak 4 4, 7 

Katılımcı 10 11, 7 
TOPLAM 

Metafor 2 4, 4 

 

Bu kategori başlığında öğretmenlerin geliştirdiği “bahçıvan ve toprak” 

metaforlarının ebeveynler ile ortak olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Okul öncesi öğretmenleri, öğrencilerinin her birinin bireysel ilgi ve 

ihtiyaçlarını tanır, bireysel farklılıklarını zengin eğitim ortamları hazırlayarak 

geliştirirler. 

Metafor Örnekleri: 

● Bahçıvan 

“Her çiçeğin olduğu gibi her öğrencinin de özelliği, ihtiyaçları farklıdır. İyi bir 

öğretmen, öğrencisinin kapasitesine, öğrenme şekline, bireysel farklılıklarına göre 



90 

 

öğrencisini eğitir. Benzer şekilde iyi bir bahçıvan da bahçesindeki bitkilerin yetişme 

tarzına, ihtiyacına göre bahçesinin bakımını yapar” (Ö/12). 

● Toprak 

“Toprak, ne ekilirse ekilsin iyi kötü ayrımı yapmaksızın ekilen tohumdan en iyi 

en güzel ürünü çıkarmak için uğraşır. Öğretmenler de toprak gibi öğrencilerini en iyi 

şekilde yetiştirmeye çalışırlar” (Ö/46). 

4.3.10. Mekanik Bir Varlık Olarak Öğretmen 

Tablo 4.35. “Mekanik bir varlık olarak öğretmen” kategorisini oluşturan 

metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen sayısını ve yüzdesini 

açıklamaktadır. 

Bu kategoride 1 öğretmen (% 1, 1) ve 1 metafor (% 2, 2) yer almaktadır. 

 

Tablo 4.35: Mekanik Bir Varlık Olarak Öğretmen Kategorisini Oluşturan Metaforlar 

ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

f % 

Robot  1 1, 1 

Katılımcı 1 1, 1 
TOPLAM 

Metafor 1 2, 2 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Öğretmen, kendisine verilen her türlü görevi yapmak zorunda olan mekanik bir 

varlıktır. 

● Robot 

“Öğretmen, robota benzer. Çünkü her yere, her işe, her çocuğa ve her veliye 

yetişmek zorundadır” (Ö/70). 
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4.4. Öğretmenlerin “Ebeveyn” Kavramına İlişkin Kullandıkları 

Metaforlardan Oluşan Kavramsal Kategoriler 

Öğretmenler “ebeveyn “ kavramına ilişkin toplam 62 adet metafor üretmiştir. 

Katılımcılar toplam 62 metafordan 37 tanesini cansız varlıklarla, 20 tanesini 

insanlar, 3 tanesini havyanlar ve 2 tanesini bitkilerle ilişkilendirmişlerdir. 

Geliştirilen metaforlar, 11 kavramsal kategoride toplanmıştır. 

Tablo 4.36: Öğretmenlerin “Ebeveyn” Kavramına İlişkin Kullandıkları Metaforlardan 
Oluşan Kavramsal Kategoriler 

ÜRETİLEN METAFOR 
SAYISI ÖĞRETMENLER KAVRAMSAL 

KATEGORİLER 
f % F % 

Olumsuzluk Simgesi 10 16, 1 13 14, 9 

Koruyucu-Kurtarıcı 10 16, 1 12 13, 7 

Değişken  7 11, 2 7 8 

Yansıtıcı 6 9, 6 11 12, 6 

İşbirlikçi 6 9, 6 8 9, 1 

Yol Gösterici-Yönlendirici 5 8 7 8 

Eğitilmesi Gerekli   5 8 6 6, 8 

Eğitimin Başlangıcı 4 6, 4 6 6, 8 

Bilgi Sağlayıcı 4 6, 4 6 6, 8 

Biçimlendirici-Yetiştirici 3 4, 8 9 10, 3 

Hoş ve Değerli Bir Varlık 2 3, 2 2 2, 2 

TOPLAM 62  87  

 

Tablo 4.36. Öğretmenlerin ebeveyn kavramına ilişkin kullandıkları 

metaforlardan oluşan kavramsal kategorileri, kategorilere ait frekansları ve yüzdeleri 

göstermektedir. 
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Her kategoride yer alan metaforlar tablolar halinde sunularak kategorilerin 

özellikleri, katılımcıların ürettiği metaforlarla desteklenerek açıklanmaktadır. 

4.4.1. Olumsuzluk Simgesi Olarak Ebeveyn 

Tablo 4.37. Öğretmenlerin geliştirdiği metaforlardan “olumsuzluk simgesi 

olarak ebeveyn’’ kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen 

sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 13 öğretmen (% 14, 9) ve 10 metafor (% 16, 1) yer 

almaktadır. 

Tablo 4.37: “Olumsuzluk Simgesi Olarak Ebeveyn” Kategorisini Oluşturan Metaforlar 
ve Onları İfade Eden Öğretmen Sayısı 

METAFORU İFADE EDEN ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

f % 

Acımasız Jüri Üyesi 1 1, 1 

Çıkmaz Sokak 1 1, 1 

Demir 1 1, 1 

Dilenci 1 1, 1 

Güreşçi 1 1, 1 

Hiçbir Şey 4 4, 5 

Leke 1 1, 1 

Müşteri 1 1, 1 

Organizatör 1 1, 1 

Zabıta 1 1, 1 

Katılımcı 13 14, 9 
TOPLAM 

Metafor 10 16, 1 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Ebeveynler, eğitim sürecinde çocuğa ve öğretmenlere karşı yaklaşımlarında 

kusurları,  eksiklikleri olan kişilerdir. Okul öncesi öğretmenleri için ebeveyn kavramı 

olumsuzlukları çağrıştırmaktadır. 
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Metafor örnekleri: 

● Çıkmaz Sokak 

“Velilere özellikle annelere çocuk eğitimi konusunda ne kadar yardımcı 

olmaya çalışılsa da asla bir çıkış yolu bulup doğruyu kabul ettiremiyoruz. Çıkmaz bir 

sokak gibi çözümsüzlüğü tercih ediyorlar” (Ö/31). 

● Demir 

“Veliler, demir kadar sert ve işlenmesi güç varlıklardır. Çocukları ile iletişim 

ve çocuklarda görülen olumsuz davranışlara yönelik sıklıkla soru soruyorlar ancak 

çözüm önerilerini dikkate alıp uygulamıyorlar. Çocukları eğitiyoruz ancak velileri 

eğitip şekil vermek oldukça zor oluyor” (Ö/81). 

● Acımasız Jüri Üyesi 

“Ebeveynler, televizyon programlarındaki acımasız jüri üyelerine benzerler. 

Çünkü, özveriyle emekle yetiştirip özen gösterdiğimiz çocukları ile ilgili küçük bir 

olumsuzluk yaşansa hemen bir kusur bulmaya başlıyor ve eleştiriyorlar. Bir anda 

dünyanın en kötü öğretmeni olup çıkıyoruz” (Ö/21). 

● Leke 

“Anne babalar, kumaş üzerindeki çıkmayan lekelere benzerler. Çocuklarına 

karşı olumsuz davranışlarıyla çocukları üzerinde çoğu zaman kalıcı ve silinmeyen 

olumsuz izler bırakıyorlar” (Ö/71). 

● Yüzsüz Bir Dilenci 

“Nasıl ki yüzsüz dilenci hayatı için kendisinin yapması gerekenleri yapmayıp 

başkalarından beklerse ebeveynler de benzer şekilde aynı şeyi yapmaktadırlar. 

Dilenciye bulgur verirsin para bekler, ekmek verirsin giysi ister. Ebeveynler de 

çocukları ile ilgili kendilerinin yapması gerekenleri öğretmenin yapmasını isterler. 

Kendi çocukları ile ilgili her türlü sorumluluğu öğretmene yüklerler” (Ö/25). 
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4.4.2. Koruyucu – Kurtarıcı Olarak Ebeveyn 

Tablo 4.38. Öğretmenlerin geliştirdiği metaforlardan “koruyucu-kurtarıcı 

olarak ebeveyn’’ kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen 

sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 12 öğretmen (% 13, 7) ve 10 metafor (% 16, 1) yer 

almaktadır. 

Tablo 4.38: “Koruyucu-Kurtarıcı Olarak Ebeveyn” Kategorisini Oluşturan Metaforlar 
ve Onları İfade Eden Öğretmen Oranları 

METAFORU İFADE EDEN ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

F % 

Ağaç Kökü 2 2, 2 

Aşı 1 1, 1 

Cankurtaran 1 1, 1 

Can Simidi 1 1, 1 

Evin Çatısı 1 1, 1 

Kuyumcu 1 1, 1 

Liman 2 2, 2 

Polis 1 1, 1 

Şemsiye 1 1, 1 

Tavuk 1 1, 1 

Katılımcı 12 13, 7 
TOPLAM 

Metafor 10 16, 1 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Ebeveynler çocuklarının her şeyiyle ilgilenen, onları koruyup kollayan, 

çocuğun zor durumlarına çözüm getiren, koruyucu bir tutum sergileyen kişilerdir. 

Metafor Örnekleri: 

● Polis 
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“Polisler, acil ve zor durumlarda insanların yardımına koşarlar. Bunun gibi 

çocukların zor anlarında ebeveynler polisler gibi hemen çocuklarına yardıma 

koşuyorlar ve kurtarıcı oluyorlar” (Ö/13). 

● Evin Çatısı 

“Evin çatısı sayesinde yağmur, kar, fırtına vb. evin içine giremez. Ebeveynler 

de evin çatısı gibi çocuklarını olumsuz dış etkenlerden korurlar” (Ö/57). 

● Aşı 

“Koruyucu aşılar, çocukların hastalanmadan önce hastalıklara karşı 

korunmaları için yaptırılır. Ebeveynler de koruyucu aşılara benzerler. Çocuklarının 

yakınında ya da uzağında olsalar bile her türlü tehlikeye karşı öncesinde tedbirler 

alarak çocuklarını her türlü kötülükten korumaya çalışırlar” (Ö/40). 

● Şemsiye 

“Nasıl ki şemsiye yağmur yağdığında bizi ıslanmaktan ve sonrasında hasta 

olmaktan korursa ebeveynler  de çocuklarını bir şemsiye gibi kuşatır ve bütün 

olumsuzluklardan korumaya çalışırlar” (Ö/74). 

4.4.3. Değişken Bir Varlık Olarak Ebeveyn 

Tablo 4.39. Öğretmenlerin geliştirdiği metaforlardan “değişken bir varlık 

olarak ebeveyn’’ kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen 

sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 7 öğretmen (%  8) ve 7 metafor (% 11, 2) yer almaktadır. 
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Tablo 4.39: “Değişken Olarak Ebeveyn” Kategorisini Oluşturan Metaforlar ve Onları 
İfade Eden Öğretmen Oranları 

METAFORU İFADE EDEN ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

F % 

Arı İğnesi 1 1, 1 

Deniz 1 1, 1 

Gölge 1 1, 1 

Her Biri Başka Bir şey 1 1, 1 

Palyaço 1 1, 1 

Rüzgâr 1 1, 1 

Yolcu 1 1, 1 

Katılımcı 7 8 
TOPLAM 

Metafor 7 11, 2 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Ebeveynler, çocuklarına ve öğretmenlere karşı tutarsız bir tutum 

içerisindedirler. 

Metafor Örnekleri: 

● Rüzgar 

“Ebeveynler  zamansız esen rüzgarlara benzerler. Çocuklarına nasıl 

davranmaları gerektiğinin bilincinde değildirler. Bazen oldukça anlayışlı ve 

hoşgörülü olurken bazen de gereğinden fazla agresif olabiliyorlar” (Ö/27). 

● Palyaço 

“Palyaçolar, çocukları ve yetişkinleri bazen güldürür bazen şaşırtır bazen de 

hüzünlendirir. Ebeveynler de tıpkı palyaçolar gibi değişkenler. Ne zaman nasıl tepki 

vereceklerini kestirmek bazen güç oluyor” (Ö/65). 
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● Gölge 

“Ebeveynler  bir gölge gibi çocuklarının arkasındadırlar. Gölgenin boyu sabah, 

öğle ve akşam saatlerinde nasıl değişirse veliler de çocuklarına karşı bazen aşırı 

kısıtlayıcı bazen fazla hoşgörülü oluyorlar” (Ö/38). 

4.4.4. Yansıtıcı Bir Varlık Olarak Ebeveyn 

Tablo 4.40. Öğretmenlerin geliştirdiği metaforlardan “Yansıtıcı bir varlık 

olarak ebeveyn” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen 

sayısını ve yüzdesini sunmaktadır. 

Kategoride toplamda 11 öğretmen (% 12, 6) ve 6 metafor (% 9, 6) yer 

almaktadır. 

Kategoride yer alan metaforlardan en yüksek değer alan metafor “ayna” 

metaforu (5, % 5,7) olmuştur. 

Tablo 4.40: “Yansıtıcı Olarak Ebeveyn” Kategorisini Oluşturan Metaforlar ve Onları 
İfade Eden Öğretmen Sayısı 

METAFORU İFADE EDEN ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

f % 

Araba 2 2, 2 

Ayna 5 5, 7 

Bumerang 1 1, 1 

Çocuk 1 1, 1 

Kalıp 1 1, 1 

Model 1 1, 1 

Katılımcı 11 12, 6 
TOPLAM 

Metafor 6 9, 6 

 

Ebeveyn davranışları, çocuğu doğrudan etkiler ve çocuğun belirli davranışları 

sergileme olasılığını artırır ya da azaltır (Bee&Boyd, 2009: 719). 
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Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Anne baba, çocuk için en temel modeldir. Ebeveynlerin her davranışı çocuğa 

yansır. Çocuk, anne babasının davranışlarını iyi kötü, doğru yanlış ayrımı 

yapmaksızın model alır, taklit eder. 

Metafor Örnekleri: 

● Ayna 

“Anne babalar, çocuklarını nasıl yetiştirir ve eğitirse bunların yansımalarını 

yaşam sürecinde seyrederler. Çocuk anne babasının aynadaki yansımasıdır” (Ö/24). 

● Araba 

“Arabanın ön tekerlekleri, nereye giderse arka tekerlekler yani, çocuklar da o 

yöne gider. Çocuklar, öncelikli olarak aileyi taklit eder onlardan öğrendiklerini ve 

öğrenemediklerini yansıtırlar” (Ö/51). 

● Bumerang 

‘’Bumerang, özelliği gereği gittiği yerden geri döner. Bumerangı atarsınız 

tekrar size geri döner işte çocuk yetiştirmek de böyledir. Ebeveynler,  birer bumerang 

işlevi görürler. Çocuklarına ne verirlerse aynısını geri alırlar. Anne baba çocuklarına 

nasıl davranırlarsa çocukları da, kendilerine öyle davranır. Anne babadan ne yansırsa 

çocuk onu alır “ (Ö/17). 

4.4.5. İşbirlikçi Olarak Ebeveyn 

Tablo 4.41. Öğretmenlerin geliştirdiği metaforlardan “işbirlikçi olarak 

ebeveyn” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen 

sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

        Kategoride toplamda 8 öğretmen (%  9, 1) ve 6 metafor (% 9, 6) yer almaktadır. 
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Tablo 4.41: “İşbirlikçi Olarak Ebeveyn” Kategorisini Oluşturan Metaforlar ve Onları 
İfade Eden Öğretmen Sayısı 

METAFORU İFADE EDEN ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

f % 

Ağaç Dalları 1 1, 1 

Asistan 2 2, 2 

İş Ortağı 1 1, 1 

Kaynak Kitap 1 1, 1 

Üçgenin Köşesi 1 1, 1 

Yapboz Parçası 2 2, 2 

Katılımcı 8 9, 1 
TOPLAM 

Metafor 6 9, 6 

 

Anne baba ilgisi yalnızca çocuk için değil, anne, baba ve okul açısından da 

önemlidir. Ebeveynleri,  okul etkinliklerine katılmaya davet ve teşvik eden okullar, 

öğretmenler ve ebeveynler arasında işbirliğine dayanan bir bağ kurulmasına, 

dolayısıyla toplumda daha güçlü bir birliktelik duygusunun oluşmasına katkıda 

bulunur (Bee ve Boyd, 2009: 763). 

Okul öncesi eğitim aynı zamanda aile ile birlikte kurumlarda da verilmektedir. 

Bu nedenle okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve verilen eğitimin sürekliliğinin 

sağlanması için okul aile işbirliği şarttır. Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan 

eğitim programları ne denli kaliteli olursa olsun aile tarafından desteklenmedikçe 

çocuklarda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak ve okul öncesi eğitimin 

hedeflerine ulaşmak mümkün olamayacaktır. Bu işbirliğinde her iki tarafın da 

katılımının sağlanması gerekmektedir (Ömeroğlu ve Yaşar, 2005). 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Ebeveynler, okul aile işbirliğinin öneminin farkındadırlar. Çocuklarının daha 

sağlıklı ve donanımlı yetişebilmesi için öğretmenler ile fikir alış verişi yapma 

bilincine sahiptirler. 
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Metafor Örnekleri: 

● Üçgenin Köşesi 

“Ebeveynler, üçgenin köşelerinden birine benzer. Üçgenin bir köşesi öğrenci, 

bir köşesi öğretmen ve bir köşesi de ebeveyndir. Ortaya bir şekil çıkabilmesi için her 

üç parça da önemli ve gereklidir” (Ö/69). 

● Kaynak Kitap 

“Öğretmenin okulda verdiği bilgi, davranış ve beceriler evde pekiştirilmezse 

başarıya ulaşmaz. Ebeveynler kaynak kitap gibi okulda yapılanları çocuklarıyla 

beraber ev ortamında da tekrar etmeli, pekiştirmelidirler. Bu işbirliği sayesinde 

çocuklar daha kolay öğrenir ve daha başarılı olurlar” (Ö/68). 

●  Yapboz Parçası 

“Ebeveynler, yapbozun parçalarına benzer. Onlar, çocukların eğitiminde tek 

başlarına yeterli değildirler ancak onlar olmadan da istenilen eğitim tam anlamıyla 

sağlanamaz. Bu açıdan, aile öğretmen işbirliği çok önemlidir” (Ö/63). 

4.4.6. Yol Gösterici ve Yönlendirici Olarak Ebeveyn 

Tablo 4.42. Öğretmenlerin geliştirdiği metaforlardan “yol gösterici ve 

yönlendirici olarak ebeveyn” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade 

eden öğretmen sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 7 öğretmen (% 8) ve 5 metafor (% 8) yer almaktadır. 

Kategoride yer alan metaforlardan en yüksek değeri alan metafor “deniz 

feneri” (3, %  3,4) olmuştur. 
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Tablo 4.42: “Yol Gösterici-Yönlendirici Olarak Ebeveyn” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Onları İfade Eden Öğretmen Sayısı 

METAFORU İFADE EDEN ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

f % 

Deniz Feneri 3 3, 4 

Direksiyon 1 1, 1 

Gemi Kaptanı 1 1, 1 

Pusula 1 1, 1 

Trafik Lambası 1 1, 1 

Katılımcı 7 8 
TOPLAM 

Metafor 5 8 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Ebeveynler, çocukların büyüme ve gelişim aşamalarında çocuklarına yardım 

eden gerektiğinde yol gösteren kişilerdir. Anne baba, tecrübelerini çocuğu 

yönlendirmek için kullanır. 

Metafor Örnekleri: 

● Deniz Feneri 

“Deniz feneri, zor hava koşularında gemilere yol gösterir. Ebeveynler de 

fırtınalı hayat yolculuğunda deniz feneri gibi çocuklarına yol gösterip kılavuzluk 

yaparlar” (Ö/48). 

● Pusula 

“Pusulaya baktığımızda hangi yönde olduğumuzu biliriz ve buna göre 

gideceğimiz yönü belirleriz. Ebeveynler, çocuklarının birer pusulası gibi onların 

gidecekleri yönü, yolu belirlerler. Oysa ki, çocuk gitmek istediği yolu kendisi 

seçebilmelidir “ (Ö/79). 
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4.4.7. Eğitilmesi Gerekli Bir Varlık Olarak Ebeveyn 

Tablo 4.43 Öğretmenlerin geliştirdiği metaforlardan “eğitilmesi gerekli olan bir 

varlık olarak ebeveyn’’ kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden 

öğretmen sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 6 öğretmen (% 6, 8) ve 5 metafor (% 8) yer almaktadır. 

Tablo 4.43: “Eğitilmesi Gerekli Bir Varlık Olarak Ebeveyn” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Onları İfade Eden Öğretmen Sayısı 

METAFORU İFADE EDEN ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

F % 

Heykel 1 1, 1 

Öğrenci 1 1, 1 

Saç Modeli 1 1, 1 

Şaşkın Ördek 2 2, 2 

Uzman 1 1, 1 

Katılımcı 6 6, 8 
TOPLAM 

Metafor 5 8 

 

Ailelerin, çocukların ilk öğretmenleri olduğu düşünüldüğünde, evdeki öğrenme 

ile okul öncesi dönem çocuk eğitimi düzenlemeleri arasındaki uyum, öğrenme 

sonuçlarının daha etkili olacağını göstermektedir (Zembat, 2005: 41). 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde;  

Çocukların gelişim özelliklerine ve psikolojilerine uygun bir ortamda 

yetiştirilmeleri için ebeveynlerin eğitim almaları gerekmektedir. 

Çocuklar, yaz boz tahtası olmadığı için onlara nasıl davranılması gerektiği 

bilincinin ebeveynlerde oluşturulması bunun için de ebeveynlerin eğitilmesi öncelikli 

bir gerekliliktir. 
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Metafor Örnekleri: 

● Uzman 

“Ebeveynler, her konuda uzman birine benzer. Her veli, her şeyi bildiğini 

zannediyor oysa ki çocuk eğitiminde son derece yetersizler… Her biri, çocuklarını 

üstün zekalı birey olarak görmekte çocukları ile ilgili önerileri eksiklikleri dikkate 

almamaktadırlar. Öncelikle veliler, eğitilmeli, doğru olduğunu düşündükleri 

yanlışları fark etmeleri sağlanmalıdır” (Ö/62).   

● Heykel 

“Velileri, şekil almamış heykellere benzetiyorum. Kendilerini kusursuz ve 

mükemmel zannederler. Aslında en çok onların düzetilmeye ve şekillendirilmeye 

ihtiyaçları vardır” (Ö/3). 

● Şaşkın Ördek 

“Ebeveynleri  ne  yapacağını bilmez şaşkın ördeklere benzetiyorum. Çocukları 

için iyi anne baba olmaya çalışırken nasıl davranacaklarını şaşırıyorlar. 

Televizyondan, internetten duydukları her şeyi uygulamaya çalışırken bazen çok 

korumacı, bazen de çok vurdumduymaz davranıyorlar. Başaramadıkları yerde de 

önceden biriken hataları öğretmenin bir anda düzeltebileceğini umarak öğretmenden 

olağanüstü güç bekliyorlar. Bu nedenle öncelikle çocuk sahibi olmadan ebeveynlerin 

eğitilmesi gerekiyor” (Ö/32). 

4.4.8. Eğitimin Başlangıcı Olarak Ebeveyn 

Tablo 4.44. Öğretmenlerin geliştirdiği metaforlardan “eğitimin başlangıcı 

olarak ebeveyn” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen 

sayısını ve yüzdesini sunmaktadır. 

Bu kategoride 6 öğretmen (% 6, 8) ve 4 metafor (% 6, 4) yer almaktadır. 
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Tablo 4.44: “Eğitimin Başlangıcı Olarak Ebeveyn” Kategorisini Oluşturan Metaforlar 
ve Onları İfade Eden Öğretmen Sayısı 

METAFORU İFADE EDEN ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

F % 

Bina Temeli 2 2, 2 

İlk Öğretmen 2 2, 2 

Halka 1 1, 1 

Kalem 1 1, 1 

Katılımcı 6 6, 8 
TOPLAM 

Metafor 4 6, 4 

 

Pestalozzi, en iyi eğitimcilerin anneler olduğunu düşünür. Anne ve çocuk 

arasında sevgiye dayalı olarak kurulan ilişkide çocuğu eğiten anne, aynı zamanda 

çocukla kurduğu etkileşim sonucunda kendini de eğitmektedir (Oktay, 1999: 49). 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Eğitim ilk olarak ailede başlar. 

Metafor Örnekleri: 

● Bina Temeli 

‘’Ebeveynler, bir binanın temeline benzerler. Çünkü eğitim ailede başlar, 

çocuğa ilk temeli atan onlardır” (Ö/8). 

● İlk Öğretmen 

“Çocuklar, dünyaya geldikleri andan itibaren pek çok şeyi öğrenmeye 

başlarlar. Çocuklara ilk eğitim verenler ilk öğretmenleri anne babalarıdır” (Ö/19). 

● Kalem 

“Çocuklar, anaokuluna başlayıncaya kadar pek çok şeyi öğrenirler. Biz 

öğretmenler çocukları adeta bir kitabı okur gibi anlamaya tanımaya çalışırız. 
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Kitaplara, yani çocuklara ne yazılmışsa onu okuruz. Bu nedenle, ebeveynler kaleme 

benzer çocuklarına ilk eğitim veren onlardır” (Ö/18). 

4.4.9. Bilgi Sağlayıcı Olarak Ebeveyn 

Tablo 4.45. Öğretmenlerin geliştirdiği metaforlardan “bilgi sağlayıcı olarak 

ebeveyn” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen 

sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

Kategoride toplamda 6 öğretmen (% 6, 8) ve 4 metafor (% 6, 4) yer almaktadır. 

Tablo 4.45: “Bilgi Sağlayıcı Olarak Ebeveyn” Kategorisini Oluşturan Metaforlar ve 
Onları İfade Eden Öğretmen Oranları 

METAFORU İFADE EDEN ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

F % 

Bilgisayar 1 1, 1 

Güneş 2 2, 2 

Mum 1 1, 1 

Su  2 2, 2 

Katılımcı 6 6, 8 
TOPLAM 

Metafor 4 6, 4 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Ebeveynler, çocukların ilk bilgi kaynağıdır. Okul öncesi eğitim kurumuna 

başlayıncaya kadar çocuk her şeyi ailesinden öğrenir. 

Metafor Örnekleri: 

● Bilgisayar 

“Ebeveynler bilgisayara benzerler. Çocuklarının her sorusuna, merak 

ettiklerine cevap vermeye çalışırlar. Zorlandıkları durumlarda öğretmenlerden 

yardım ister adeta bilgisayardaki programlarını güncellerler” (Ö/54). 
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● Güneş 

“Güneşsiz bir dünya düşünülemeyeceği gibi anne babasız bir çocuk da 

düşünülemez. Ebeveynler,  çocukların her şeyi… Güneşten nasıl bitkiler, hayvanlar, 

insanlar yaralanıyorsa çocukların güneşi de anne babalarıdır. Çocukları, besleyen, 

büyüten, bilgilendiren, yetiştiren hep anne babadır” (Ö/4). 

4.4.10. Biçimlendirici- Yetiştirici Olarak Ebeveyn 

Tablo 4.46. Öğretmenlerin geliştirdiği metaforlardan “biçimlendirici - 

yetiştirici olarak ebeveyn” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden 

öğretmen sayısını ve yüzdesini açıklamaktadır. 

     Kategoride toplamda 9 öğretmen (% 10, 3) ve 3 metafor ( % 4, 8) yer almaktadır. 

Kategoriyi oluşturan metaforlardan en yüksek değeri alan metafor “bahçıvan” 

metaforu (6, % 6, 8) olmuştur. 

Tablo 4.46: “Biçimlendirici-Yetiştirici Olarak Ebeveyn” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Onları İfade Eden Öğretmen Sayısı 

METAFORU İFADE EDEN ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

F % 

Bahçıvan 6 6, 8 

Çiftçi 2 2, 2 

Ressam 1 1, 1 

Katılımcı 9 10, 3 
TOPLAM 

Metafor 3 4, 8 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Çocuklara şekil ve biçim vererek onları topluma yararlı bir şekilde yetiştirme 

sorumluluğu öncelikli olarak ebeveynlere aittir. 

Metafor Örnekleri: 
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● Bahçıvan 

“Bir bahçıvan, titizlikle çiçeklerinin özelliklerini tanıyarak ona göre sulama ve 

bakım yaparak çiçeklerini yetiştirir. Bahçesindeki gül ve kaktüsü ayırt edebilmeli ki 

bahçeden verim alınabilsin. Aynı şekilde ebeveynler de çocuklarının özelliklerini 

tanıyarak onların ihtiyaçlarını karşılayarak yetiştirirler…” (Ö/43). 

● Çiftçi 

“Nasıl ki bir çiftçi tarlasından ya da bahçesinden verimli ürün elde etmek için 

emek verir, bitkilerinin gübresini suyunu çapasını eksik etmezse, ebeveynler  de  

çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirmek için emek verip her türlü fedakarlığı yaparlar” 

(Ö/41). 

● Ressam 

“Ebeveynler, ellerindeki fırça ve boya malzemelerini kullanarak çocuklarına 

istedikleri şekli verirler. Ortaya bir sanat eseri çıkarabilecekleri gibi bir karalama da 

yapabilirler. Ancak çoğu bunun farkında değildir. Ebeveynler, gelişigüzel fırça 

darbeleriyle harika bir eser oluşmasını bekliyorlar ama bu çoğu zaman imkansız…” 

(Ö/86). 

4.4.11. Hoş ve Değerli Bir Varlık Olarak Ebeveyn 

Tablo 4.47. Öğretmenlerin geliştirdiği metaforlardan “Hoş ve değerli bir varlık 

olarak ebeveyn” kategorisine ait metaforları ve her bir metaforu ifade eden öğretmen 

sayısını ve yüzdesini sunmaktadır. 

Kategoride toplamda 2 öğretmen  (% 2, 2) ve 2 metafor (% 3, 2) yer 

almaktadır. 
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Tablo 4.47: “Hoş Ve Değerli Bir Varlık Olarak Ebeveyn” Kategorisini Oluşturan 
Metaforlar ve Onları İfade Eden Öğretmen Sayısı 

METAFORU İFADE EDEN ÖĞRETMEN 
METAFOR ADI 

F % 

Elmas 1 1, 1 

Melek 1 1, 1 

Katılımcı 2 2, 2 
TOPLAM 

Metafor 2 3, 2 

 

Kategoriyi oluşturan metaforların temel özellikleri incelendiğinde; 

Ebeveynler, öğretmenler açısından değerli kişiler olarak görülmektedir. 

Metafor Örnekleri: 

● Melek 

“Bütün anne babalar, birer melektir aslında. Dünyada ebeveynler kadar 

fedakar, anlayışlı, karşılıksız sevgi ve emek veren birilerini bulmak imkansız” 

(Ö/87). 

● Elmas 

“Ebeveynler, elmasa benzerler.  Anne baba olmak elmas gibi paha biçilmez bir 

değerdedir” (Ö/55). 
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BÖLÜM V 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

5.1. TARTIŞMA 

Bu bölümde okul öncesi öğretmenleri ve ebeveynlerin birbirileri ve okul öncesi 

çocukları ile ilgili olarak kullandıkları metaforlar aracılığı ile birbirlerine ve 

çocuklara ilişkin algıları tartışılmıştır. 

Ebeveynlerin, öğretmen kavramına ilişkin kullandıkları metaforlar 

incelediğinde; 

Anneler, 11 kavramsal kategorinin hepsine ilişkin metafor üretirken babaların 

tedavi edici -iyileştirici, eğlendirici ve mekanik bir varlık olarak öğretmen 

kategorilerine ait herhangi bir metafor üretmedikleri görülmektedir. 

Anne ve babalar, öğretmenin öncelikli olarak bilgi kaynağı ve aktarıcısı olma 

rolünü daha fazla benimsemektedirler. Bununla birlikte anneler, ikinci olarak 

öğretmenin bireysel gelişimi destekleyici rolünü benimserken babalar, öğretmenin 

şekillendirici ve biçimlendirici rolünü benimsemektedirler. 

Ebeveynler tarafından üretilen metaforlar açıklamalar da dikkate alınarak 

incelendiğinde ebeveynlerin, öğretmenleri olumsuz yönde algılamadıkları 

görülmektedir. Öğretmenler, ebeveynler tarafından olumlu duygular çağrıştıran 

çocukların gelişiminde önemli etkiye sahip kişiler olarak algılanmaktadırlar. 

Okul öncesi öğretmenlerinin kendi mesleklerine ilişkin kullandıkları metaforlar 

incelendiğinde; 

Öğretmenlerin, 10 adet kavramsal kategori oluşturacak şekilde metafor 

geliştirdikleri görülmektedir. Öğretmenler ve ebeveynler, 10 kavramsal kategorinin 

hepsine ilişkin metafor üretirken, öğretmenlerin ebeveynlerin ürettiği tedavi edici, 
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iyileştirici olarak öğretmen kategorisini oluşturacak hiçbir metafor üretmedikleri 

görülmektedir. 

Okul öncesi öğretmenleri, ebeveynlerle benzer şeklide kendilerinin öncelikli 

olarak bilgi kaynağı ve aktarıcı olma rolünü benimsemektedirler. Ayrıca, 

öğretmenlerin, kendileri ile ilgili olarak, şekillendirici-biçimlendirici, karakter 

geliştirici ve bireysel gelişimi destekleyici olma rollerini diğer rollere kıyasla daha 

fazla benimsedikleri görülmektedir. 

Benzer şekilde, Saban (2004), Saban vd. (2006) ve Aydoğdu (2008)’in yapmış 

olduğu çalışmalarda katılımcıların büyük bir kısmı öğretmeni bilgi kaynağı ve 

aktarıcısı ile şekillendirici ve biçimlendirici olarak algılamışlardır. 

Öğretmenler, Kabadayı’nın (2008), araştırmasında da bilgi taşıyıcısı olarak 

görülmektedir. 

Yıldırım vd. (2011), yapmış oldukları araştırmada öğretmenler, aydınlatıcı, 

biçimlendirici, çalışkan ve fedakar olan olumlu yönde davranış gösteren kişiler 

olarak algılanmışlardır.  

Ebeveynlerin, öğretmenler hakkında ürettikleri metaforlar arasında en çok 

benimsenen metaforlar, kitap, ışık, heykeltıraş, inşaat ustası, anne, toprak ve 

bahçıvan olmuştur. 

Öğretmenlerin, kendilerine ilişkin ürettikleri metaforlardan en çok benimsenen 

metaforlar mum, heykeltıraş, anne ve bahçıvan olmuştur. 

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin en çok benimsedikleri metaforlardan ışık-mum, 

anne, heykeltıraş, bahçıvan metaforlarının ortak olduğu görülmektedir. 

Benzer şekilde, Çelikten’ in (2006), öğretmen metaforları üzerine yapmış 

olduğu çalışmada, anne ve bahçıvan metaforlarının öğretmenler için kullanılması 

araştırmanın bu bulgusuyla paralellik göstermektedir. 
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Ebeveynlerin ve öğretmenlerin “bireysel gelişimi destekleyici olarak 

öğretmen’’ kategorisinde kullandıkları bahçıvan metaforu Balcı (1999)  ve Saban 

(2004)’ın yapmış olduğu araştırmalarla benzerlik göstermektedir. Buna göre 

öğretmenler, çocukların gelişiminde bireysel farklılıkları dikkate alarak gerekli 

koşulları sağlayan kişiler olarak algılanmaktadırlar. 

Araştırmalarda dikkat çeken başka bir sonuç ise, ebeveynler arasında, babalar 

annelere göre öğretmenin, koruyucu ve güven verici rolünü daha fazla 

benimsemektedirler. 

Öğretmenlerin kendi mesleklerini algılamalarına ilişkin olarak, bakıcı ve robot 

metaforu dışında herhangi bir olumsuzluk anlamı içeren metafor görülmemektedir. 

Maureen (1998), çalışmasında da bu araştırmadaki sonuçlara benzer şekilde 

öğretmenler, kendilerin bahçıvana benzetmiştir. Her türlü bitkinin olduğu bahçede, 

özel ilgi göstermek gerektiğini belirtmişlerdir (Aktaran: Dönmez, 2008: 32). 

Pektaş ve Kıldan’ın (2009) yapmış olduğu çalışmada da, öğretmen adaylarının 

“öğretmen” kavramına ilişkin oluşturdukları ağaç, bahçıvan, çiftçi, güneş ve ressam 

metaforları bu araştırma ile benzerlik göstermektedir. 

Kılıç vd. (2004), yapmış olduğu başka bir araştırmada, öğretmenlerin 

kendilerini yol gösterici, işbirlikçi, üretici, şekillendirici, model  ve aydınlatıcı olarak 

algıladıkları görülmüştür. 

Ebeveynlerin ve okul öncesi öğretmenlerinin, okul öncesi öğrencilerine ilişkin 

kullandıkları metaforlar incelendiğinde, geliştirilen metaforlar 11 kavramsal kategori 

başlığında toplanmıştır. 

Anneler ve öğretmenler, bütün kavramsal kategorilere ait metafor geliştirirken, 

babaların “olumsuzluk simgesi olarak çocuk” kategorisine ait herhangi bir metafor 

geliştirmedikleri görülmektedir. 
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Araştırmaya katılan annelerin, çocukların, öncelikli olarak, gelişen-büyüyen bir 

varlık olma rolünü, babaların vazgeçilmez olma rolünü öğretmenlerin ise, 

şekillendirme-biçimlendirme ihtiyacı duyan bir varlık olma rolünü benimsedikleri 

görülmektedir. 

Araştırmada çocuğa ilişkin üretilen metaforlarda en çok benimsenen metaforlar 

kağıt, çiçek, su, hamur, melek, armağan olmuştur. Bu sonuçlar, Saban’ın (2009), 

öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları imgeler 

araştırmasında öne çıkan, hamur, çiçek, beyaz sayfa metaforları ile benzerlik 

göstermektedir. 

Aydoğdu’nun (2008), öğretmenlerin öğrencilerin öncelikli olarak olumsuzluk 

unsuru rolünü benimsemeleri bu çalışmanın sonuçları ile farklılık göstermektedir. Bu  

araştırmada öğretmenler, öğrencilerin şekillenen-biçimlenen bir varlık olma rolünü 

öncelikli olarak benimsemektedirler. Bu tutum çocuğa, bakış açısı ve eğitimsel 

anlamda oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Araştırmada 

öğretmenler tarafından çocuğa ait 1 tane olumsuzluk unsuru taşıyan metaforun 

kullanılması öğretmenlerin, çocukları olumlu olarak algıladıkları şeklinde 

değerlendirilebilir. 

Balcı (1999) ve Saban (2009) çalışmalarında çocuğun işlenilip sunulan bir ham 

madde olarak algılandığını ortaya koymuşlardır. 

Bu araştırma sonucunda ise, çocuk ebeveynler ve öğretmenler tarafından 

şekillenen -biçimlenen bir varlık olarak algılanmaktadır. 

Ebeveynler, çocukların vazgeçilmez bir varlık ve eşsiz-tarifi imkansız olma 

rolünü öğretmenlere kıyasla daha fazla benimsemektedirler. 

Araştırma sonuçları, ebeveynler ve okul öncesi öğretmenlerin çocukların bilgi 

alıcısı olma rolünü daha az benimseme eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Yaş grubunun özellikleri dikkate alındığında, ebeveynler ve öğretmenlerin okul 

öncesi dönem çocuğunun bilginin pasif alıcısı olmadığı, yaparak ve yaşayarak 

öğrendiği bilincine sahip olduğu düşünülebilir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin ebeveyn kavramına ilişkin kullandıkları 

metaforlar incelendiğinde, öğretmenlerin geliştirdiği metaforlar 11 kavramsal 

kategori altında toplanmıştır. 

Öğretmenler, ebeveynlerin olumsuzluk unsuru olma rolünü daha fazla 

benimsemektedirler. İkinci olarak ebeveynlerin, koruyucu-kurtarıcı olma rolünü 

benimsedikleri görülmektedir. 

Öğretmenler tarafından geliştirilen metaforlar, açıklamalar da dikkate alınarak 

incelendiğinde, öğretmenlerin, ebeveynleri olumsuz yönde algıladıkları 

görülmektedir. Çocuğun velisi olan ebeveynler, öğretmenler tarafından çocuğa ve 

öğretmenlere karşı yaklaşımlarında eksiklikleri olan kişiler olarak algılanmaktadır. 

Ebeveynler, sürekli eleştiren kişiler olarak görülmektedir. 

Ünal vd. (2010), yaptığı araştırmada, velileri, bilinçsiz, ilgisiz, koruyucu ve 

gelişmeye açık olmak üzere  değerlendirmiştir. 

Okuldaki eğitim etkinlikleri ebeveynler tarafından desteklenmediği sürece, 

başarıya ulaşmak güçleşir (Çelenk, 2003: 30). Ancak ebeveynler çocukları için neyin 

doğru neyin yanlış olduğu konusunda, çocuğa davranış modelleri açısından 

eğitilmelidir. 

Bu araştırmada da öğretmenlerin, ebeveynleri eğitilmesi gerekli olan varlık 

olarak  benimsedikleri görülmektedir. 

Balcı (1999),  yapmış olduğu araştırmada öğretmenlerin ebeveynleri okula 

karşı ilgisiz ve eleştiren olarak algıladıklarını ortaya koymuştur. 

Özellikle son yıllarda metaforların algıları belirleyip ortaya çıkarmada, farklı 

bakış açılarını ve düşünceleri açığa çıkarmada güçlü bir araştırma aracı olduğunu 
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ortaya koyan birçok araştırma yapılmıştır (Balcı, 1999, Saban vd., 2006, Ünal vd., 

2010, Aydoğdu, 2008, Dönmez 2008, Kabadayı, 2008, Yıldırım, 2011). 

Bu araştırma sonucunda öğretmenler ve ebeveynlerin birbirlerine ve okul 

öncesi çocuklarına ilişkin düşünceleri, algıları metaforlar yardımıyla ortaya 

konmuştur. 

Metaforlar, bireylerin algılarını, duygularını, düşüncelerini anlayabilmemizi 

sağlayan güçlü bir araştırma araçlarıdır. 

 

        5.2. SONUÇLAR 

5.2.1. Ebeveyn ve Öğretmenlerin Okul Öncesi Dönem Çocuklarına İlişkin 

Sahip Oldukları Algılar 

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin 

ürettikleri metaforlar 11 kavramsal kategoride toplanmıştır. 

Bu kategoriler sonucunda çocukların hoş ve değerli bir varlık olduğu (armağan, 

gökkuşağı, inci ), boş bir zihne sahip oldukları (kağıt, toprak, hafıza kartı ),  gelişme 

ve büyüme sürecinde ( fidan, tohum, çiçek) oldukları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin 

ve ebeveynlerin oldukça az bir kısmının çocuklara karşı olumsuz bir algıya (aslan ve 

malzemesi yanlış hamur) sahip oldukları bulunmuştur. 

5.2.2. Ebeveynlerin Okul Öncesi Öğretmenlere İlişkin Sahip Oldukları 

Algılar 

Ebeveynlerin, okul öncesi öğretmenlerine ilişkin ürettikleri metaforlar, 11 

kavramsal kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler sonucunda öğretmenin rollerinin 

bilgi aktarmak (kitap, ışık, su), öğrencileri şekillendirmek(heykeltıraş, inşaat ustası, 

ressam) ve öğrencilerinin karakterlerini geliştirmek (anne, psikolog, bilge şahsiyet) 

olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Bununla birlikte, ebeveynlerin bir kısmı, öğretmenleri, öğrencilere yol gösteren 

(pusula, rehber), öğrencilerin bireysel gelişimini destekleyen (bahçıvan, çiftçi, 

müzisyen ) kişiler olarak algılamışlardır. Ayrıca, ebeveynlerin oldukça az bir kısmı 

öğretmenleri eğlendirici olarak (abaküs) algılamıştır. 

5.2.3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmen Kavramına İlişkin Sahip 

Oldukları Algılar 

Okul öncesi öğretmenlerinin kendi mesleklerine ilişkin ürettikleri metaforlar, 

10 kavramsal kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler sonucunda öğretmenler 

kendilerinin temel rollerini, bilgi aktarmak (mum, su, ışık), öğrenciyi şekillendirip 

biçimlendirmek (heykeltıraş, sanatçı), öğrencilerin karakterlerini geliştirip yeni nesli 

hazırlamak olduğu ortaya çıkmıştır. 

Öğretmenlerin oldukça az bir kısmı da kendilerini eğlendirici (kukla, tiyatro 

oyuncusu),  koruyucu(kuş, bakıcı) ve mekanik bir varlık (robot) olarak 

algılamaktadır. Ayrıca öğretmenlerin kendilerine karşı olumsuz bir tutum içinde 

olmadıkları görülmektedir. 

5.2.4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ebeveyn Kavramına İlişkin Sahip 

Oldukları Algılar 

Okul öncesi öğretmenlerinin ebeveynlere ilişkin olarak ürettikleri metaforlar, 

10 kavramsal kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler sonucunda okul öncesi 

öğretmenlerinin ebeveynlere karşı olumsuz algıya (acımasız jüri üyesi, çıkmaz 

sokak, leke ) sahip oldukları ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca, ebeveynler, çocuğu koruyan ve çocuk tarafından yansıtılan kişiler 

olarak algılanmaktadırlar. Sonuçlar arasında dikkat çeken başka bir nokta ise 

ebeveynlerin değişken olarak( gölge, deniz, rüzgar ) algılanmasıdır. Ebeveynler, 

bazen olumlu tutum içerisindeyken bazen de olumsuz davranışlar sergilemektedirler. 

Öğretmenlerin bir kısmı tarafından ebeveynler, çocuk eğitiminin başlangıcı 

olarak (bina temeli, ilk öğretmen) kabul edilmekte ve ebeveynlerin de eğitilmesi 

gerekliliği düşünülmektedir. 



116 

 

 

5.3. ÖNERİLER 

Uygulamaya Yönelik Öneriler  

Araştırmada ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şu öneriler geliştirilmiştir: 

Bu çalışma sonucunda okul öncesi  öğretmen ve ebeveynlerin birbirlerini ve 

okul öncesi çocuklarını algılamalarına ilişkin birçok görüş ortaya konulmuştur. 

Etkili bir eğitim vermek isteyen öğretmenler, kendi rol ve sorumluluklarını 

metaforlar ile anlamlandırmak suretiyle eğitimsel faaliyetlerini geliştirip 

zenginleştirebilirler.  

Okul öncesi eğitimin hedefleri belirlenirken çocuk, tek başına düşünülmemeli, 

başarılı bir okul öncesi eğitim için öğretmen ve ebeveynlerin birbirlerini algılama 

düzeyleri, göz önünde bulundurularak öğretmen ve ebeveyn işbirliğini sağlayıcı 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Öğretmenlerin, velilere yönelik olumsuz algı nedenleri üzerine derinlemesine 

araştırmalar yapılıp çözüm yolları üretilebilir. 

Ebeveynler ve öğretmenler arasındaki ilişkileri güçlendirmek için eğitim 

sürecinde ebeveynlere çeşitli sorumluluklar verilebilir, ebeveynlerin öğretmen ve 

çocuk algılarını daha nitelikli hale getirmek için öğretmen ve çocuk rolleri, 

sorumlulukları hakkında ebeveynlere yönelik eğitici seminer çalışmaları yapılabilir. 

Araştırmaya Yönelik Öneriler 

Çalışma grubuna okul yöneticileri dahil edilebilir. 

Okul öncesi öğretmenliği çocuklara karşı daha fazla duyarlılık ve enerji 

gerektirmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin özellikleri ve gerektirdiklerinin diğer 

branş öğretmenlerine göre farklılıkları metaforlar aracılığı ile araştırılabilir. 

Bu araştırmada ortaya çıkan metaforlar, metafor listeleri ya da likert tipi ölçek 

hazırlayacak olan araştırmacılar için kaynak olarak kullanılabilir.  
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EKLER 

Ek 1: Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma İzin Belgesi 

Ek 2: Öğretmen Veri Toplama Formu 

Ek 3: Ebeveyn Veri Toplama Formu 
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EK 1: Araştırma İzni 
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EK 2: ARAŞTIRMA FORMU - 1 

DEĞERLİ MESLEKTAŞIM, 
Bu form,  ‘’Okulöncesi öğrencileri, öğretmenleri ve ebeveynlerinin birbirlerini nasıl 

algıladıklarının metaforlar yoluyla incelenmesi’’ adlı yüksek lisans tezinin veri toplama aracı 
olarak hazırlanmıştır. 

Araştırmanın sağlıklı bir sonuca ulaşabilmesi, sizin okulöncesi öğretmenleri, 
öğrencileriniz ve veliler hakkındaki görüşlerinizi içtenlikle yansıtmanıza bağlıdır. 
Vereceğiniz cevaplar araştırmanın amacına yönelik olarak kullanılacak ve kesinlikle gizli 
tutulacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederim. 

 
Şeyda SEZER SOYDEMİR 

Selçuk Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Cinsiyetiniz     :   Kadın (   )          Erkek (  ) 
Yaşınız             : 
Çalışma Yılınız: 
Sizden ‘’okulöncesi öğretmeni’’ ‘’çocuk’’ ve ‘’veli’’ kavramları ile ilgili 

benzetmeler yapmanız istenmektedir. Bu kavramları düşündüğünüzde aklınıza gelen 
canlı veya cansız varlığı, nesneyi, imajı ya da herhangi bir şeyi cümle içinde boş 
bırakılan boşluğa yazınız ve nedenini açıklayınız. 

 
ÖRNEK: Ben, okulöncesi öğretmenlerini güneşe benzetiyorum. 
Çünkü;  nasıl ki güneş dünyamızı hem aydınlatır hem de ısıtırsa, öğretmen 

de çevresine bilgi saçarak öğrencilerin aydınlanmasını sağlar. 
1) Ben, okulöncesi öğretmenlerini …………………………... benzetiyorum.  
 
Çünkü; ………………………………………………………………………… 
 
ÖRNEK: Ben, öğrencileri elmasa benzetiyorum.  
 
Çünkü çocuklar benim için paha biçilmez değerdedir. 
 
2) Ben, öğrencileri …………………………………………... benzetiyorum. 
Çünkü;……………………………………………………………………….... 
 
ÖRNEK: Ben, ebeveynleri  trafik işaretlerine benzetiyorum.  
Çünkü veliler de trafik işaretleri gibi hayat yolunda çocuklarına yol gösterici 

olup yönlendirmeler yapar. 
3Ben, öğrencilerimin ebeveynlerini (veliler)………………… benzetiyorum. 
Çünkü; …………………………………………………………………………. 
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EK 3: ARAŞTIRMA FORMU - 2 

SAYIN VELİ, 
Bu form,  ‘’Okulöncesi öğrencileri, öğretmenleri ve ebeveynlerinin birbirlerini nasıl 

algıladıklarının metaforlar yoluyla incelenmesi’’ adlı yüksek lisans tezinin veri toplama aracı 
olarak hazırlanmıştır. 

Araştırmanın sağlıklı bir sonuca ulaşabilmesi, sizin okulöncesi öğretmenleri ve 
çocuğunuz hakkındaki görüşlerinizi içtenlikle yansıtmanıza bağlıdır. Vereceğiniz cevaplar 
araştırmanın amacına yönelik olarak kullanılacak ve kesinlikle gizli tutulacaktır. Katkılarınız 
için teşekkür ederim. 

 
Şeyda SEZER SOYDEMİR 

Selçuk Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Cinsiyetiniz     :   Kadın (   )          Erkek (  ) 
Yaşınız             : 
Eğitim Durumu:  İlkokul (   )      Ortaokul (  )    Lise (   )     Üniversite (   ) 
Mesleğiniz        : 
 
Sizden “okulöncesi öğretmeni” ve “çocuk” kavramları ile ilgili 

benzetmeler yapmanız istenmektedir. Bu kavramları düşündüğünüzde aklınıza 
gelen canlı veya cansız varlığı, nesneyi, imajı ya da herhangi bir şeyi cümle 
içinde boş bırakılan boşluğa yazınız ve nedenini açıklayınız. 

 
ÖRNEK: Ben, okulöncesi öğretmenlerini  güneşe benzetiyorum. 
Çünkü;  nasıl ki güneş dünyamızı hem aydınlatır hem de ısıtırsa, öğretmen 

de çevresine bilgi saçarak öğrencilerin aydınlanmasını sağlar. 
1) Ben, okulöncesi öğretmenlerini ………………………… benzetiyorum.  
Çünkü; ………………………………………………………………………... 
 
ÖRNEK: Ben, çocuğumu elmasa benzetiyorum.   
Çünkü çocuğum benim için paha biçilmez değerdedir.  
2) Ben, çocuğumu …………………………………………… benzetiyorum. 
Çünkü; ………………………………………………………………………… 
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