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ABSTRACT: This study aims to determine perceptions of prospective teachers regarding the concept of curriculum
through their metaphors. The sample consisted of 302 prospective teachers enrolled in various departments of the
Faculty of Education, K kkale University, Turkey. Open-ended questions were used to collect data and qualitative
procedures were followed to analyze the data. The results of the study revealed that participants develop a total of
148 valid metaphors clustered under 8 different categories, which were; “curriculum as an organization/constructed
mechanism/regular and hierarchical operation”, “curriculum as a guide”, “curriculum as a process”, “curriculum as a
tool to find a solution”, “curriculum as a design created according to a rule, principle or aim”, “curriculum as an
inevitable part”, “curriculum as a pattern to shape individuals”, “curriculum as a continuously changing concept”.
The metaphors mostly developed by participants were “guide/advisor”, “system”, “a plan or project of a building”,
“human life” and “map/roadmap”.
Key words: curriculum, metaphor, prospective teachers.

SUMMARY
Purpose and Significance: Metaphor can be defined as characterization of a phenomenon in familiar
terms. Metaphor, that is, giving a name to a thing that belongs to something else, helps us make sense of
our world and of conditions in which we are involved. Metaphors are not only figures of speech, but also
create an essential mechanism of the mind that allows modelling and reification of prior experience.
Metaphors can be used as powerful educative tools (Perry & Cooper, 2001; Zhao, Coombs, & Zhao,
2010). Metaphors are one of the most powerful intellectual tools or models that can be used to determine
perceptions of prospective teachers on the concept of curriculum, what curriculum means to them. The
literature revealed images that came up to their minds in relation to curriculum. Despite a large number of
metaphoric studies concerning various issues in education, there are few studies in the literature
concerning the concept of curriculum. Therefore, the aim of this study is to determine perceptions of
prospective teachers regarding the concept of curriculum through metaphors. Besides, this study
examined whether metaphors developed by prospective teachers differ on gender and teacher education
program in which participants are enrolled.
Methods: The present study was conducted with 302 prospective teachers majoring in different
departments of the Faculty of Education, K kkale University, Turkey. 98 of them were in the
Department of Primary Education, 82 of them were in the Department of Science Education, 65 of them
were in the Department of Turkish Language Education, and 57 of them were in the Department of
Computer and Instructional Technology Education. 196 (64.9%) of prospective teachers were female and
106 (35.1%) of them were male.
Open-ended items were used in order to determine metaphors of prospective teachers regarding the
curriculum concept. Within this framework, the participants were asked to fill in the blanks in sentences
*This study is the revised and extended version of the paper presented at the First International Congress on
Curriculum and Instruction, Eski ehir, Turkey.
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such as, “The curriculum is like ………… or resembles ………. because …………” They were also
asked to write only one metaphor (an intellectual image), and to state reasons for their ideas. The data
obtained from the study were analyzed through the five-step data analysis process used by Saban (2009).
These steps are 1. Coding and elimination, 2. Forming sample metaphor lists, 3. Determining categories,
4. Ensuring validity and reliability, and 5. Transforming metaphors into quantitative data.
Results: The results of the study showed that prospective teachers develop a total of 148 metaphors
clustered under 8 different categories, which were; “curriculum as an organization/constructed
mechanism/regular and hierarchical operation”, “curriculum as a guide”, “curriculum as a process”,
“curriculum as a tool to find a solution”, “curriculum as a design created according to a rule, principle or
aim”, “curriculum as an inevitable part”, “curriculum as a pattern to shape individuals”, “curriculum as a
continuously changing concept”.
The results indicated that prospective teachers mostly developed metaphors (f=86, 28.47%) under the
category of curriculum as an organization/constructed mechanism/regular and hierarchical operation”.
Regarding this category, 86 participants developed 45 metaphors. The most developed metaphors are
“system/order” (f=10), “factory/holding company” (f=6), “governmental institutions like TBMM (The
Grand National Assembly of Turkey), the Government, MEB (Ministry of National Education), school”
(f=5), “tree or flower” (f=4). In addition, 80 prospective teachers perceived curriculum as a “guiding”
concept. Twenty-nine metaphors were developed within the scope of this category. The most developed
metaphors in this category were “guide” and related concepts (the booklet, reference book, manual, tour
guide, etc.).
According to the results, 39 prospective teachers perceived curriculum as “a process” and developed 17
metaphors within this context. The mostly developed metaphors in this category were “human life/life
time” (f=10), “computer/arcade game” (f=4), “travelling” (f=3) “cooking” (f=3) and “raising a child”
(f=3). Furthermore, 33 of prospective teachers perceived curriculum as “a tool to find a solution”. The
metaphors generated by the participants included concepts such as “car/automobile”, “computer”, “tree
with fruit”, “medicine”, “the camera”, “pen”, etc. Besides, 30 of the prospective teachers perceived
curriculum as “a design created according to a rule, principle or aim”. They developed 15 different
metaphors in this category. The most frequent ones were “a plan/project of a structure/building” and
“working plan”. In addition, 15 participants perceived curriculum as “an inevitable part” and developed 9
different metaphors within this context. While 4 participants perceived curriculum as “food”, 2
participants developed metaphors such as “water”, “mortar” and “basis” According to another results, 12
prospective teachers perceived curriculum as “a pattern to shape individuals”. This category included
metaphors such as “mould to cast iron or steel”, “robot”, “puppet”, “dough”, “frame”, “border wire”,
“practice”, “a goat leading a flock”. In the study, furthermore, 7 participants perceived curriculum as “a
continuously changing concept”, and developed metaphors such as “fashion”, “guinea pig” and “chaos”.
The results of the study also showed that metaphors developed by male and female prospective teachers
were generally similar; however some metaphors in some categories differed on gender. For instance,
mainly female prospective teachers were observed to conceptualize curriculum as a “guide”, “a process”
and “a tool”. According to the results of the study, metaphors developed by the participants did not
clearly differ on teacher education program in which they are enrolled. However, some metaphors were
most often developed by prospective teachers in a particular teacher education program.
Discussion and Conclusion: In a study of Wahyudi (2007) based on the categories of Schubert (1986)
conducted on science teachers and administrators in Malaysia, it has been asked teachers and
administrators which one of four curriculum categories they prefer: 1. Curriculum as a planned activity
program, 2. Curriculum as content or subject area, 3. Curriculum as a desired outcome, 4. Curriculum as
basic tasks and concepts. Three of the teachers have expressed that they consider curriculum as content or
subject area, two of the teachers have expressed they perceive it as a desired outcome and there has been
no teacher expressed his/her opinion on two other categories. Two of the administrators have preferred
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curriculum as “a planned activity program” and “basic tasks and concepts”. In the study conducted by
Gültekin (2011), 84 metaphors have been developed under 7 categories for the concept of curriculum.
The categories in the mentioned study showing similarities to this study, have been classified under the
following headings: 1. Milestone, 2. A whole which has a system, 3. A wide range, 4. Open for
improvement, 5. Guide, 6. Shaper, 7. Adverse effect. In addition, in the study carried out by Aykaç and
Çelik (2011), the opinions of teachers and candidate teachers about the new primary curriculum
implemented in primary schools have been consulted. It has been found out that the participants in both
groups often have negative perceptions about the new primary curriculum. In another study conducted by
Ta demir and Ta demir (2011) on this subject, it has been tried to determine the metaphoric perceptions
of teachers about primary curriculum. In this study like the former studies, while75% of the teachers have
developed metaphors revealing negative attitudes towards primary curriculum, 25% of teachers have
produced metaphors in a positive way.
As a result, it can be said that most of the metaphors developed by prospective teachers focus on
behaviorism, and reflected Ralph Tyler’s curriculum perspective. On the other hand, fewer metaphors
reflected student-centered and constructivist perspective.
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ÖZET: Bu çal man n amac , ö retmen adaylar n e itim program kavram na ili kin alg lar
metaforlar
arac
yla belirlemektir. Çal ma grubunu K kkale Üniversitesi E itim Fakültesinin çe itli bölümlerinde kay tl
302 ö retmen aday olu turmu tur. Veri toplamak için aç k uçlu sorulardan yararlan lm r ve verileri analiz etmede
nitel i lemler kullan lm r. Çal man n bulgular , kat mc lar n 8 farkl kategoride toplam 148 geçerli metafor
geli tirdi ini göstermi tir. Bu kategoriler unlard r: “Düzenli ve hiyerar ik olarak olu turulan/i leyen bir
organizasyon/mekanizma olarak e itim program , ”yol gösterici olarak e itim program ”, “bir süreç olarak e itim
program ”, “belli bir sonuca ula maya yönelik bir araç olarak e itim program ”, “bir kural, ilke ya da amaç
do rultusunda haz rlanan tasar olarak e itim program ”, “vazgeçilmez bir öge olarak e itim program ”, “bireyleri
ekillendiren bir kal p olarak e itim program ”, “sürekli de tirilen bir kavram olarak e itim program ”. En fazla
geli tirilen metaforlar, “k lavuz/rehber, sistem, bir binan n plan veya projesi, insan ya am ve harita/yol haritas ”
olmu tur.
Anahtar Sözcükler: e itim program , metafor, ö retmen adaylar

Tüm dünyada ülkelerin amaçlad nitelikli insan tipinin yeti mesinde ve toplumsal kalk nman n
gerçekle tirilmesinde e itim programlar önemli rol oynamaktad r. E itim program , genel
olarak bir e itim kurumunun çocuklar, gençler ve yeti kinler için sa lad , milli e itimin ve
kurumun amaçlar n gerçekle mesine dönük tüm faaliyetlerdir (Var , 1988). E itim
programlar geli tirildikten ve denendikten sonra okullarda uygulanmaya ba lanmaktad r.
Programlar n uygulanmas nda ve bir anlamda etkili ve verimli olmas nda ö retmenler kritik bir
öneme sahiptir. Ö retmenlerin programlar ba ar biçimde uygulamalar nda ise hizmet öncesi
itimin önemli yeri vard r. Hizmet öncesi e itim sürecinde ö retmen adaylar n e itim,
retim veya ders program , program geli tirme, örtük program, program de erlendirme,
program geli tirme ve de erlendirme süreci vb. kavramlar hakk nda neler bildiklerinin ve bu
kavramlar nas l alg lad klar n ö retmen yeti tirme süreçlerinin niteli i yönünden önem
ta
söylenebilir. Ö retmen adaylar n e itim program kavram na ili kin alg lar , e itim
program neye benzettikleri veya zihinlerinde e itim program na ili kin olu an imgelerin ne
oldu unun belirlenmesinde kullan labilecek en güçlü zihinsel araçlardan veya modellerden biri
metaforlard r.
Bireylerin bir kavram, olay veya olgu hakk nda neler bildikleri, ne dü ündükleri ve söz
konusu kavram, olay veya olguyu nas l alg lad klar ortaya koymada son y llarda metaforlar
kça kullan lmaktad r. Halliwell (1986, Aktaran: Jensen, 2006)’n n belirtti i üzere, Platoya
kadar dayanan metaforlar kompleks kavramlar n daha iyi anla lmas ifade etmek için yayg n
biçimde kullan lan araçlardand r Metafor, bir kelime veya ifadenin bir tür obje veya fikir ifade
ederek, bunlar aras nda bir benzerlik veya analoji önermek amac yla bir di erinin yerine
kullan ld bir tasvir veya mecaz (Mish, 1991) eklinde tan mlanabilir. Metaforun özü veya
esas , bir tür eyi ba ka bir tür eye göre anlamak ve tecrübe etmektir (Lakoff & Johnson, 2010:

*Bu çal ma, I. Uluslararas E itim Programlar ve Ö retim Kongresinde sunulan bildirinin geli tirilmi
geni letilmi eklidir.
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27). Scheffler (1979)’a göre, metaforlar sezgisel bir yolla belirli tür olas klar ke fetmeye
yönelik dü ünce bulu lar r. Metaforlar, ke fedilebilecek hatta test edilebilecek fikirlere ve
hipotezlere ula may sa larlar. Metaforlar, e itimcilerin ve ö rencilerin önceki birtak m
deneyimleri ili kilendirerek e itimsel fenomenleri anlayabilecekleri güçlü zihinsel/bili sel
modeller olarak rol oynarlar. Strenski (1989), metaforlar n sonuçlar oldu unu öne sürmektedir
ve metaforlar n tutumlar
yans tan ve ekillendiren, hatta davran lar
belirleyen role
sahip oldu unu belirtmektedir.
Bili sel psikoloji perspektifine göre, ara rmac lar (Gentner, Bowdle, Wolff, & Boronat,
2001; Gentner & Gentner, 1983) metaforlar n kavramay ve ili kisel bilgiyi art rd
vurgularken (Mullen, Greenlee, & Bruner, 2005), Bredeson (1996: 5)’ya göre ise metaforlar,
bize kurumsal ya amda çoklu ve paradoksal görüntüleri (imaj) ve gerçeklikleri (realite) ve
dü üncelerle eylemler aras ndaki ili kileri de erlendirme olanaklar verme yönünden önemlidir
(Aktaran: Jensen, 2006). Buna göre, metafor kullan
n, bireylerin bilinmeyeni bilinenle
ili kilendirerek, kavramlar ya da olgular aras nda yeni ba lant lar kurmaya çal mas yla
bireylerde yarat
geli tirdi i (Aydo du, 2008) söylenebilir.
Metaforlar yoluyla belirli e itim kavramlar , olgular veya olaylar analiz etmeye veya
tasvir etmeye yönelik son y llarda ülkemizde pek çok çal ma yap lmaktad r. Bu çal malarda
ele al nan metafor kavramlar ndan baz lar unlard r; “Ö retmen” (Ayd n & Pehlivan, 2010;
Cerit, 2008; Saban, 2004; Saban, Koçbeker, & Saban, 2006), “ö retmenlik mesle i” (Ocak &
Gündüz, 2006), “ö renci ve/veya veli” (K ç & Arkan, 2010; Saban, 2009), “ö retim ve
renme” (Saban, Koçbeker, & Saban, 2007), “okul” (Aydo du, 2008), “program geli tirme”
(Örten & Erginer, 2010). Bununla birlikte, bu çal man n konusu olan e itim program
kavram na yönelik son birkaç y lda baz çal malar n yap ld görülmektedir. Gültekin (2011)
taraf ndan yürütülen bir çal mada ilkö retim ö retmen adaylar n e itim program na
yükledikleri metaforlar incelenmi tir. Aykaç ve Çelik (2011)’in ö retmen ve ö retmen
adaylar n ve Ta demir ve Ta demir (2011)’in ö retmenlerin üzerinde yapt klar çal malarda,
ilkö retim okullar nda uygulanan ilkö retim programlar na yönelik hem ö retmenlerin hem de
retmen adaylar n metaforik alg lar n belirlenmesi amaçlanm r. Bunun yan nda, Semerci
(2007) taraf ndan 106 ö retmenin kat ld çal mada, metaforik bir yakla mla ö retmenlerin
yeni ilkö retim programlar na ili kin bak aç lar belirlenmeye çal lm r.
Bunun d nda, ülkemizde e itim program veya program geli tirme konular nda
metaforik dü ünme ile ilgili fazla çal ma bulunmamaktad r. Bu ba lamda, bu çal mada
retmen adaylar n e itim program kavram na ili kin alg lar
metaforlar arac
yla
belirlemek amaçlanm r. Bu genel amaç çerçevesinde, ayr ca ö retmen adaylar n e itim
program kavram na ili kin geli tirdikleri metaforlar n cinsiyetlerine ve ö renim gördükleri
retmenlik bran na göre farkl k gösterip göstermedi i incelenmi tir.
YÖNTEM
Kat mc lar
Ara rma, K kkale Üniversitesi E itim Fakültesinin çe itli bölümlerinde ö renim gören 302
retmen aday üzerinde yürütülmü tür. Çal maya kat lan ö retmen adaylar n 98’i S f
retmenli i, 82’si Fen Bilgisi Ö retmenli i, 65’i Türkçe Ö retmenli i ve 57’si de Bilgisayar
ve Ö retim Teknolojileri Ö retmenli i programlar nda ö renim görmektedir. Ö retmen
adaylar n 196’s (%64.9) k z, 106’s (%35.1) da erkeklerden olu mu tur. Kat mc lar n
seçilmesinde, II. S fta (III. Yar lda) “e itim program ” ve “program geli tirme” vb.
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kavramlar “Ö retim lke ve Yöntemleri” dersi kapsam nda yer ald için ikinci, üçüncü ve
dördüncü s flarda hem birinci hem de ikinci ö retimde ö renim gören ö rencilerin yer
almas na dikkat edilmi tir.
Verilerin Toplanmas ve Çözümlenmesi
Çal mada ö retmen adaylar n e itim program kavram na ili kin geli tirdikleri metaforlar
belirlemek için aç k uçlu ifadelerden yararlan lm r. Bu çerçevede ö retmen adaylar na bo bir
sayfa üzerinde; “E itim program …….. ya benzer ya da …… gibidir çünkü ………………”
eklindeki bo luklar doldurmalar istenmi tir. Ö retmen adaylar n ilgili bo luklara sadece tek
bir metafor (zihinsel imge) yazmalar ve bu dü üncelerinin dayanaklar
ya da nedenlerini
belirtmeleri istenmi tir. Çal mada “çünkü” kavram na da yer verilerek kat mc lar n kendi
metaforlar için bir “gerekçe” (veya “mant ksal dayanak”) sunmalar da istenmi tir (Saban,
2009). Bu ekilde, ö retmen adaylar n ortaya att klar metaforlar hangi gerekçelere
dayand rd klar görülmek istenmi tir. Ö retmen adaylar n kendi el yaz lar yla yazd klar bu
ifadeler, birer “belge” ve “doküman” eklinde bu ara rmada temel veri kayna olarak
kullan lm r. Kat mc lara metafor yazmalar için 15-20 dakika süre verilmi tir. Ölçme
arac n uyguland 325 ö retmen aday ndan 23’ü yazd metaforun gerekçesini hiç ya da
yeterince aç klamad
veya yazd
metafor ile belirtti i gerekçe uyu mad
için elimine
edilmi tir.
Çal mada elde edilen veriler, Saban (2009) taraf ndan kullan lan be a amal bir veri
analizi sürecinde çözümlenmi tir. Bu a amalar; 1. Kodlama ve ay klama, 2. Örnek metafor
listesi olu turma, 3. Kategori belirleme, 4. Geçerlik ve güvenirli i sa lama ve 5. Metaforlar
nicel veri haline dönü türme.
1. Kodlama ve ay klama a amas : Ö retmen adaylar na da lan kâ tlar toplanarak,
geli tirdikleri metaforlar ve bunlara ili kin gerekçeler incelenmi tir. Bir metafor örne i
vermeyen, yazd metafora yönelik bir gerekçe/neden yazmayan ya da geli tirdi i metaforla
yazd gerekçe uyu mayanlar n kâ tlar (23 adet) ay klanarak kapsam d b rak lm r.
2. Örnek metafor listesi olu turma: Elimine edilen kâ tlar n ard ndan elde edilen geçerli
metaforlar, alfabetik s raya konarak tekrar incelenmi ve her metaforu temsil eden birer örnek
metafor ifadesi seçilmi tir. Buna göre, çal man n veri kayna
olu turan toplam 148
metaforun her birine yönelik, onu en iyi temsil etti i dü ünülen metaforlar n olu turulmas yla
örnek bir metafor imgesi listesi olu turulmu tur. Kat mc lar n metaforlar n listelenmesi
amas nda ayr ca cinsiyet ve ö renim gördükleri ö retmenlik bran da not edilmi tir.
3. Kategori belirleme: Geli tirilen metafor imgelerinin analizi sürecindeki en önemli
ama belki de kategori belirlemedir. Bu a amada, kat mc lar n e itim program kavram na
ili kin ortaya koyduklar metaforlar ta klar ortak özellikler bak ndan incelenmi tir.
retmen adaylar taraf ndan geli tirilen her bir metafor imgesinin, söz konusu kavram (e itim
program ) nas l kavramsalla rd na bak larak 8 kategori belirlenmi tir.
4. Geçerlik ve güvenirlik sa lama: Toplanan verilerin ayr nt biçimde rapor edilmesi ve
ara rmac n sonuçlara nas l ula
aç klamas nitel bir ara rmada geçerlik bak ndan
önemli ölçütlerden biri say r (Y ld m & im ek, 2006). Çal mada, elde edilen verilerin
geçerli ini sa lamak için veri analiz süreci detayl ca aç klanm ve belirlenen kategorileri temsil
eden metaforlar n tümü bulgularda yer alm r. Verilerin güvenirli ine yönelik ise e itim
bilimleri alan nda iki uzman n görü üne ba vurulmu tur. Bu a amada, belirlenen kategoriler ile
kategoriler kapsam nda yer alan metafor imgelerinin uygunlu unun de erlendirilmesi
istenmi tir. Uzman görü leri do rultusunda kategoriler kapsam nda yer alan baz metafor
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imgelerinin ilgili kategori içerisinde olmamas na karar verilmi tir. Bununla birlikte, kategoriler
ve ilgili metafor imgelerinin uygunlu u konusunda ara rmac ile uzmanlar n görü leri büyük
oranda benze mi tir.
5. Metaforlar nicel veri haline dönü türme ve yorumlama: Veri analizinin son a amas
geli tirilen metafor imgelerinin nicel veri haline dönü türülmesidir. Bu a amada, her bir
kategoriye ait kaç metafor imgesinin yer ald
ve bunlar n kaç kat mc taraf ndan
geli tirildi ine yönelik frekans ve yüzde tablosu olu turulmu tur. Bunlara dayal olarak verilerin
yorumlanmas yap lm r.
BULGULAR
retmen Adaylar

n Geli tirdikleri Metaforlar n Kategorilere Göre Da

Verilerin analiz edilmesi sonucu ö retmen adaylar n 8 kategoride metafor imgesi geli tirdi i
bulunmu tur. Bu kategoriler ve bunlara ili kin frekans ve yüzdeler Tablo 1’de gösterilmi tir.
Tablo 1. Ö retmen Adaylar
Yüzde Da

n Geli tirdikleri Metaforlar n Kategorilere Göre Frekans ve

Kategoriler

f
(Metafor
üreten toplam
kat mc )

f
(Üretilen
metafor)

%

1.

Düzenli ve hiyerar ik olarak olu turulan/i leyen bir
organizasyon/mekanizma olarak e itim program

86

45

28.47

2.

Yol gösterici olarak e itim program

80

29

26.50

3.

Bir süreç olarak e itim program

39

17

12.91

4.

33

20

10.92

30

15

9.93

6.

Belli bir sonuca ula maya yönelik bir araç olarak e itim
program
Bir kural, ilke ya da amaç do rultusunda haz rlanan tasar
olarak e itim program
Vazgeçilmez bir öge olarak e itim program

15

9

4.96

7.

Bireyleri ekillendiren bir kal p olarak e itim program

12

10

3.97

8.

Sürekli de

7

3

2.31

302

148

100.0

5.

tirilen bir kavram olarak e itim program
Toplam

Tablo 1’de görüldü ü gibi, ö retmen adaylar e itim program kavram na yönelik en fazla
“düzenli ve hiyerar ik olarak olu turulan/i leyen bir organizasyon/mekanizma” (f=86, %28.47)
kategorisinde metaforlar geli tirmi lerdir. Kat mc lar n daha sonra en fazla ürettikleri
metaforlar unlard r: “Yol gösterici olarak e itim program ”, (f=80, %26.50) “bir süreç olarak
itim program ” (f=39, %12.91), “belli bir sonuca ula maya yönelik bir araç olarak e itim
program ” (f=33, %10.92), “bir kural, ilke ya da amaç do rultusunda haz rlanan tasar olarak
itim program ” (f=30, %9.93). Buna kar k, kat mc lar n di erlerine oranla daha az say da
metaforlar ürettikleri kategoriler ise “vazgeçilmez bir öge olarak e itim program ” (f=15,
%4.96), “bireyleri ekillendiren bir kal p olarak e itim program ” (f=12, %3.97) ve “sürekli
de tirilen bir kavram olarak e itim program r” (f=7, %2.31).
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Tablo 2. Düzenli ve Hiyerar ik Olarak Olu turulan/ leyen Bir Organizasyon/Mekanizma
Olarak E itim Program Kapsam nda Geli tirilen Metaforlar
Geli tirilen Metaforlar
Sistem / düzen
Fabrika / holding
Devlet kurumlar (TBMM, Hükümet, MEB, il yönetimi, okul vs.)
aç / Çiçek
Yapboz
Ekosistem / canl lar n dünyas
Elektrik devresi
Al veri merkezi
Tren / lokomotif / tren istasyonu
Beyin
Kar ncalar n / ar lar n ya am düzeni
Saat
Domino ta lar
Güne sistemi
Dünya / dünyan n sistemi
Bilgisayar program / Bir makineyi çal ran program
nsan vücudu / iskelet
Kalp sistemi
Matematikteki kümeler
Askeri birlik
Derebeylik
Piramit
Matematikteki fonksiyonlar
Ay
Mevsimler
Okyanus
Venn emas
Beslenme düzeni, al kanl
Di (olu turdu u sorun tüm vücudu etkileyebilir)
DNA
Damar
Hücre
Aile
Etki yasas
Okey oyunu
Matrix sistemi (matrix filmindeki)
Matru ka bebek
Orkestra
Otomobil motoru
Ahtapot
Örümcek a
Trafik a
Tarlaya ekin ekme i i
Alt ayakkab tekni inde mor binici çizmesi
Meyve salatas
Toplam

f
10
6
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
86
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%
3.31
1.98
1.65
1.32
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
28.47
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Ara rmaya kat lan ö retmen adaylar , genel olarak en fazla (f=86, %28.47) “düzenli ve
hiyerar ik olarak olu turulan/i leyen bir organizasyon/mekanizma” kategorisinde metaforlar
geli tirmi lerdir. 86 ö renci bu kategori kapsam nda 45 metafor üretmi tir. E itim program
10 ö renci sistem/düzen eklinde ifade ederken, 6 ö renci fabrika/holding gibi bir kurulu a, 5
renci TBMM, Hükümet, MEB, okul gibi devlet kurumuna, 4 ö renci a aç veya çiçe e, 3’er
renci de yapboz, ekosistem, elektrik devresi, al veri
merkezi ve tren/tren
istasyonu/lokomotif kavramlar na benzetmi tir. Bunun yan nda, kat mc lar n baz lar n
geli tirdikleri ilginç metaforlar da dikkati çekmektedir. Bunlardan birkaç ; “kar ncalar n/ar lar n
ya am düzeni/biçimi, DNA, Matrix sistemi, matru ka bebek, alt ayakkab tekni inde mor binici
çizmesi, örümcek a vb.dir.”
Bu kategoride yer alan metaforlardan baz örnekler öyledir:
“ itim program büyük bir holdinge benzer. Holdinge ba
fabrikalar vard r. Bu
fabrikalar n ba nda yöneticiler vard r. Bunlar farkl bölümlere ba
olarak çal rlar.
Fabrikalarda i çiler çal r. Her bir i çinin görevi, i i vard r. Her bir birimin kendine göre
yapmas gerekenler vard r. Yani sistemli bir ekilde çal rlar. E itim program da bu ekilde
her bir ögesinin düzenli bir ekilde çal mas ile uygulan r” (BÖTE, Erkek).
“ itim program , elektrik devresine benzer. Çünkü, e itimi bir sistem olarak
dü ünürsek; girdi, süreç, ç kt ve geri dönüt ögelerinden olu ur. E itimdeki girdiler, ö renci,
retmen, araç-gereçlerdir. Süreç, e itim-ö retim faaliyetleri, ç kt istenen ö renci
davran lar , geri dönüt de erlendirme a amas r. Elektrik devresini dü ünürsek, girdimiz, pil,
duy, kablolar ve ampul. Süreç, ak n pilin bir ucundan di er ucuna do ru geçi a amas
olu tururken, ç kt z ampulün yan p yanmad
r. Geri dönüt a amas nda ise ampulün yan p
yanmad na bakarak hatan n nerede oldu una bak r. E itim program nda da ögeler
aras ndaki ili ki, amaçlara ula p ula lmad
gösterir.” (Fen Bilgisi Ö retmenli i, K z).
“ itim program
Güne Sistemi veya güne in Dünya ile etkile imine benzetiyorum.
Gezegenler aras nda muhte em bir düzen vard r. Güne de bu gezegenler aras nda belki de en
önemlilerindendir. Öyle ki Güne yerinden 1 cm bile oynasa Dünya ad na çok kötü olaylar
gerçekle ebilir. Bu nedenle, e itim program da Güne ’e benzetebiliriz. E itim program n
önemi fark edilerek planl bir ekilde insanlar n hayatlar na en güzel ekilde yerle tirildi i
takdirde, insanlar yörüngesinden sapmaz ve e itim program da fonksiyonunu yerine getirmi
olur. Çünkü yanl bir program n uygulanmas 10 ki i dahi olsa yanl ö renmelere sebep
olabilir ve bu durum onlar n hayatlar berbat edebilir.” (S f Ö retmenli i, K z).
“ itim program saate benzetirim. Çünkü, saat düzenli olarak çal r. E itim program
da, ö rencilerin edinece i bilgilerin tutarl ve düzenli biçimde verilmesini sa lar. Bu sayede,
rencilere kazand lmas istenen bilgi ve beceriler belirli bir düzene ba kal narak planl ve
programl olarak aktar r. E itim program n bir tak m eksik yönleri de olmakla beraber,
bilgilerin sistemli aktar lmas yönünde katk sa lar (Türkçe Ö retmenli i, Erkek).
Kat mc lar n en fazla metafor geli tirdikleri ikinci kategori olan yol gösterici olarak
itim program kapsam nda 80 ö retmen aday taraf ndan 29 metafor ortaya konmu tur. Bu
metaforlar Tablo 3’te verilmi tir. Bu metaforlar içinde say sal olarak en çok “k lavuz/rehber”
metafor imgesi geli tirilmi tir. Bu kavram etraf nda k lavuz ve rehber d nda, bro ür, ba vuru
kitab , kullan m k lavuzu ve tur rehberi gibi zihinsel imgeler üretilmi tir.
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Tablo 3. Yol Gösterici Olarak E itim Program Kapsam nda Geli tirilen Metaforlar
Geli tirilen Metaforlar
lavuz/rehber (ba vuru kitab , bro ür, tur rehberi, kullan m k lavuzu vb.)
Harita / Yol haritas
Pusula
Fener (el feneri, elektrikli fener, deniz feneri)
Navigasyon cihaz
Arama motorlar (Google vb.)
Yemek tarifleri kitab
Mum
Me ale
retmen
Gemi rotas / belli rotada ilerleyen gemi
Ajanda / takvim
Diyet program
nternet
Anayasa / yasa ve hükümler
Reçete
Güne te kuma dikilen çubuk
Virüs uyar program
Yönetmen
Akarsu
Ay
Kutup y ld
Uzaktan kumanda
Telefon menüsü
Trafik i aretleri
Yol (belli bir yere giden)
Ak ll bir kangal köpe i
Ya bir bilgin
Anne-baba
Toplam

f

%

21
8
6
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80

6.95
2.64
1.98
1.65
1.32
0.99
0.99
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
26.50

Bunun yan nda, e itim program ö retmen adaylar ndan 8’i harita/yol haritas na, 6’s
pusulaya, 5’i fener’e (el feneri, elektrikli fener, deniz feneri), 4’ü navigasyon cihaz na, 3’er ki i
de arama motoru ve yemek tarifleri kitab na benzetmi tir. Di er taraftan, kat mc lar n bir k sm
taraf ndan e itim program na ili kin geli tirilen “diyet program , güne te kuma dikilen çubuk,
ak ll bir kangal köpe i ya da ya
bir bilgin” imgeleri ilginç metaforlar olarak göze
çarpmaktad r.
Bu kategoride yer alan metaforlardan baz örnekler u ekildedir:
“ itim program , ö reticilere yol gösterici bir rehbere benzer. Çünkü, bir program
olmasayd biz ö retmenler tam olarak neyi, nas l ö retece imizi bilemezdik. Ö rencilerimize
nas l davranmam z gerekti ini bilemezdik. Tam birlik olmazd ö retmenler aras nda. Her insan
farkl yetenek, ki ili e sahip oldu u için dersleri ilgilerine göre i ler bu da e itim-ö retimde
kopukluklara neden olurdu. Bu nedenle, e itim program n eksik yönlerinin düzeltilip bireysel
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farkl klara uygun hale getirilmesi gerekir. Ö renciye, ö retmenlere olmas gereken yolu
çizmelidir.” (Türkçe Ö retmenli i, K z).
“ itim program , navigasyon cihaz na benzer. Çünkü, e itim program insan n e itim
hayat na dair belirledi i yolda emin ad mlarla ilerlemesini sa lar. Mecazi anlamda kaybolmay
engeller. Ki iyi ula mak istedi i noktaya getirecek yolu belirler ve o yolda devam etmesini
sa lar.” (BÖTE, Erkek).
“ itim program , elektrikli fenere benzer. Çünkü, bize yapaca
z ö retmenlik
hayat nda neyi nas l i leyece imiz, yapaca
z hakk nda yard mc olur. Nas l ki karanl k bir
gecede elektrik fenerinin bize yol gösterdi i, nereye ve nas l gidece imize yard mc oldu u gibi
itim program da ö retmenlere nas l ö retecekleri konusunda yard mc olur, k tutar” (Fen
Bilgisi Ö retmenli i, Erkek).
“ itim program ,pusulaya benzer. Çünkü, ö retmen ö renciye gidece i yönü gösterir.
Yönünü ö renen ö renci ne tarafa gidece ini bilir. Program da ö retmenlerin gidecekleri yönü
gösterir. Ö retmen programa göre e itimini yapar.” (S f Ö retmenli i, K z).
Tablo 4. Bir Süreç Olarak E itim Program Kapsam nda Geli tirilen Metaforlar
Geli tirilen Metaforlar

f
10
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
39

nsan hayat /ya am süreci
Bilgisayar oyunu / atari oyunu
Yolculuk (otobüs, otomobil, tren)
Yemek yapmak
Çocuk yeti tirmek
Üretim süreci (ekmek, un)
Kazak / dantel örmek
Bitkinin büyümesi
Maraton
At yar
Bir hastal n tedavi süreci
Bir evin in a süreci
Demir i leme i i
Duvar örmek
zl ve düzenli akan rmak
Kum saati
Bir deney süreci
Toplam

%
3.31
1.32
0.99
0.99
0.99
0.66
0.66
0.66
0.66
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
12.91

Bir süreç olarak e itim program kategorisinde geli tirilen metaforlara bak ld nda, 39
kat mc taraf ndan toplam 17 metafor imgesinin geli tirildi i görülmü tür. Bunlar içinde en
fazla üretilen metafor “insan hayat /ya am süreci” (f=10) olmu tur. Di er yandan, 4 ö retmen
aday e itim program bilgisayar/atari oyunlar na, 3’er ki i ise bir yolculu a, yemek yapmaya
ya da çocuk yeti tirmeye benzetmi tir. Bunlar n yan s ra, baz kat mc lar taraf ndan e itim
program n “kazak/dantel örmeye, bir hastal n tedavi sürecine veya kum saatine”
benzetilmesi de ilginç metaforlar olarak dikkati çekmektedir.
Bu kategori kapsam ndaki metaforlardan birkaç örnek a

daki gibidir:
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“ itim program , insan n ya am sürecine benzer, hayat gibidir. Çünkü, insanlar
do arlar. Belirli geli im a amalar nda belirli özelliklere sahip olurlar ve bu özellikleri hayat n
belirli a amalar nda gösterirler. Küçük bir çocuk için oyun önemli iken, ilkö retim y llar nda
ba ar ve çevreye uyum ön plana ç kar. Gençlik y llar nda meslekten doyum ve sorumluluk al r.
Ya
kta geçmi ini sorgular. Ayn ekilde e itim program da belirli a amalar ve süreçler
do rultusunda insanlar n hayatlar ve kazanmalar gereken davran lar etkiler.” (Fen Bilgisi
retmenli i, Erkek).
“E itim program , çocuk yeti tirmeye benzer. Çünkü, ebeveynlerin çocuk yeti tirirken bir
hedefi vard r. Kendi gelenek göreneklerine göre yeti tirir ve bu yeti tirmede de belli yöntemler
kullan r ve sonuçta da de erlendirme yapar. Örne in, çocukta istenmeyen bir davran
görürlerse bir nerede yanl yapt k derler ve hatalar
düzeltip 2. çocukta ayn hatay
yapmazlar. E itim program nda da hatalar uygulamada görülüp düzeltilir”. (S f
retmenli i, K z).
“ itim program , bilgisayar oyununa benzer. Çünkü, bilgisayar oyununda
oynayaca
z a amalar, etaplar vard r. Bu etaplar içinde yapman z gerekenler vard r. Oyunu
ama a ama oynar z. Önceki a amay bitirmeden sonrakine geçemeyiz. E itim program da
bilgisayar oyunlar na benzer. lenecek konu, müfredat ya da izlenecek yol a ama a ama
belirlenmi tir. S ra ile tüm i lenecekler takip edilir.” (BÖTE, K z).
“ itim program ,kum saatine benzer. E itim program hangi bilginin hangi s fa nas l
verilece ini ad m ad m gösterir.bilgiler yava yava ö renciye aktar larak ö rencinin zihninde
birikir. Ö renci bu birikimi kullanarak hayata kar haz rl kl olur. (Türkçe Ö retmenli i, K z).

Tablo 5. Belli Bir Sonuca Ula maya Yönelik Bir Araç Olarak E itim Program Kapsam nda
Geli tirilen Metaforlar
Geli tirilen Metaforlar
Araba / otomobil
Bilgisayar
Meyve veren a aç
Güne
laç/aspirin
Toprak
Irmak (ürün elde etmek için gerekli)
Foto raf makinesi
Hedef tahtas
Tren
Termometre
Palet (resim yapmada kullan lan)
Mutlak de er
Kalem
Kitap
KPSS
Ansiklopedi
Oyuncak
Lunapark (e lenmek amac yla)
Tiyatrocu (insanlar e lendiren ya da mesajlar veren)
Toplam

f
5
5
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
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%
1.65
1.65
1.32
0.66
0.66
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
10.92
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itim program “belli bir sonuca ula maya yönelik bir araç olarak gören 33 ö retmen
aday 20 farkl metafor geli tirmi tir. Bu kategoride en fazla ortaya konan metaforlar
“araba/otomobil”, “bilgisayar” ve “meyve veren a aç” olmu tur. Bunun yan nda, kat mc lar
aras nda aspirin, termometre, mutlak de er, tiyatrocu ve lunapark gibi ilgi çekici metaforlar
yazanlar göze çarpm r.
Bu kategoride bulunan baz metafor örnekleri u ekildedir:
“E itim program , kaleme benzer. Çünkü, e itim program amac na uygun kullan rsan
olumlu sonuç al rs n. E er geli igüzel kullan rsan, uygularsan amac na ula amaz, kalemin
mürekkebi biter. Sen kalemi güzel tutarsan, güzel yazars n. E er do ru oturursan, rahat
yazars n. E itim program da böyledir”. (Türkçe Ö retmenli i, K z).
“ itim program , aspirine benzer. Aspirin insanlar n a
veya ac oldu u zaman,
dan kurtulmak amac yla kullan r. Ancak aspirin insanlar n ac lar
yok etmez. A
devam eder ancak insanlar bu a
hissetmez. Kal çözümü yoktur. E itim program da
sadece o döneme göre yap r. Geçici çözümler üretir. E itim program ülkemizde problemlere
kar kal
çözümler yapmal r. E itim program haz rlan rken o toplumun ihtiyaçlar
kar lanmal r. Bu yap rsa e itim program amac na hizmet etmi olur.” (Fen Bilgisi
retmenli i, K z).
“Bir bilgisayara benzer. Bilgisayara ne kadar do ru ve i e yarayan programlar
yüklenirse, bilgisayardan o kadar verim al narak kullan r. E itim program nda da ne kadar
do ru bilgiler yer al rsa, ayn ekilde ba ar ö renciler yeti ir. Ama ö renciye ne kadar i e
yaramaz bilgi ö retilirse, ö rencinin verimi o kadar azal r.” (BÖTE, Erkek)
“ itim program , meyve veren a aca benzer. Çünkü, a aç topraktan, güne ten vs. do a
olaylar ndan i ine yararl olanlar al r ve meyve verir. E itim program da hedefler yönünde
istenilen davran lara sahip ö renciler yeti tirir.” (S f Ö retmenli i, Erkek).
Tablo 6. Bir Kural, lke ya da Amaç Do rultusunda Haz rlanan Bir Tasar Olarak E itim
Program Kapsam nda Geli tirilen Metaforlar
Geli tirilen Metaforlar
Bir binan n/yap n plan / projesi
plan (otel, restoran, fabrika vb. kurum veya irketlerdeki)
Film/dizi senaryosu
TV’de yay n ak / TV programlar
Al veri listesi
Çalar saat
Kitab n içindekiler sayfas
renci evinde yap lan plan
Lig kar la malar
Giysi tasarlama

n fikstürü/planlanmas

Bir yeri ( ehri) ele geçirme plan
Dershane programlar
Kader
Titiz bir ev kad (planl çal an)
Gezi plan
Toplam

f
7
6
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
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%
2.31
1.98
0.66
0.66
0.66
0.66
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
9.93
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Tablo 6’da görüldü ü gibi, bir kural ilke ya da amaç do rultusunda haz rlanan bir tasar
olarak e itim program kategorisinde 30 ö retmen aday e itim program na yönelik 15 farkl
kavram etraf nda metafor geli tirmi tir. Bunlar aras nda, en fazla say da üretilen metaforlar “bir
binan n/yap n plan /projesi” ve “i plan ” olmu tur. Bunun yan s ra ilgi çekici nitelikteki baz
metaforlara örnek olarak; “film/dizi senaryosu”, “lig kar la malar n fikstürü”, “bir yeri ele
geçirme plan ” ve “titiz bir ev kad ” verilebilir.
Bu kategori kapsam ndaki metaforlardan birkaç örnek a

daki gibidir:

“E itim program , bir binan n projesine benzer. Çünkü, ö renci okula ba lad nda
henüz hiç kat ç lmam bir in aat temeline benzer. E itim program , bu in aatta kullan lan
malzemeler ve bu malzemelerin hangi oranda nas l kullan laca
n programlanmas gibidir.
Yani e itim program genel anlam yla projeye benzetilebilir. Bir program ve belirli bir taslak
olmadan biraya ba lamak sonucunda olumsuzluklar getirebilir. E itim program olmadan
itim ba lamak da ö rencinin y
na neden olabilir.” (Türkçe Ö retmenli i, K z).
“ itim program , al veri listesine benzer. Çünkü, al veri listesi al veri e
kt
zda alacaklar
unutmadan eksiksiz almam
sa lar. E itim program da
retmenin okulda yapmas gerekenleri eksiksiz yapmas sa lar.” (S f Ö retmenli i, K z).
“ itim program , ö renci evindeki i plan na benzer. Çünkü, ö renciler bir araya gelir
ve hangi gün ne yap lmas gerekti ini, kimin ne yapmas gerekti ini planlar. E itim program
da zaten ö rencilere bilgiyi veya bir davran en etkili ve kolay biçimde verme i i oldu una
göre bu plan, ö rencilerin aralar nda bir karma a, kaos ortam olu mamas na yarar. Yani
programs z bir e itim ortam kaos ortam r.
plans z bir ö renci evi de pis bir evdir.
Program var kaos yok, plan var i çok..” (BÖTE, Erkek).
“E itim program , süper lig futbol kar la malar na benzer. Çünkü, süper lig
kar la malar nda sezon ba lar nda hangi hafta hangi tak m kiminle kar la aca bellidir.
Müfredat da dönem ba nda hangi dersin hangi hafta i lenece i gibi. Müfredatta, ders
konular n ne zaman hangi ö retim yöntemi kullan larak i lenece i dönem ba nda belirlenir.
Kar la malarda tak mlar kar laca aca tak ma göre bir sistem belirler. Kar daki tak m
savunma içerikli oynuyorsa kontra ataklarla gol atmaya çal r. Derste de e er soru-cevap
gerekiyorsa, beyin f rt nas yöntemi kullan labilir. Yani konuya göre yöntem belirlenir.” (Fen
Bilgisi Ö retmenli i, K z).
Tablo 7. Vazgeçilmez Bir Öge Olarak E itim Program Kapsam nda Geli tirilen Metaforlar
Geli tirilen Metaforlar
Besin
Su
Harç
Temel
Oksijen
Mineral
Hava
Ya mur
Ülke / vatan
Toplam

f
4
2
2
2
1
1
1
1
1
15
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%
1.32
0.66
0.66
0.66
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
4.96
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retmen adaylar n 15’i e itim program vazgeçilmez bir öge olarak görmü tür. Bu
kategoride 9 farkl ekilde metafor üretilmi tir. Bu metaforlara bak ld nda, e itim program
4 kat mc “besin”, 2’ er kat mc “su”, “harç” ve “temel” kavramlar ile ili kilendirmi tir.
Geli tirilen di er metaforlar ise oksijen, hava, ya mur, mineral ve ülke/vatand r.
Bu kategori kapsam nda yer alan metafor örneklerinden baz lar u ekildedir:
“E itim program , büyümek için gerekli olan minerallere benzer. Bir ayçiçe i dü ünelim,
içinde büyüyen çekirdekleri olan. O çekirdeklerin ayçiçe inde büyümesi, olgunla mas gerekir.
Bunun için de ayçiçe inin güne , su, topra n yan s ra çe itli minerallere ihtiyac vard r. Bu
maddeler gerekli miktarda verilmelidir. En iyi çekirdekleri elde etmek, onlar n topluma faydal
olmas
istiyorsak gerekli maddeleri ne kadar nas l hangi temele dayanarak verilmesi
gerekti inin belirlenmesi gerekir. te bu yüzden, e itim program büyümeye geli meye gerekli
olan temel maddelere benzetebilirim.” (S f Ö retmenli i, K z).
“E itim program , bir in aat n temelinde at lan harca benzer. Çünkü, bir in aat n temeli
at larak ba lan r yap ya. Ö retmen konunun ustas (bir anlamda yap n mimar ), ö renci
yap n kurulmas nda kullan lan tu lalar ve binan n tümüne okul yani e itim alm bir toplum,
toplumun harc da e itim program r. Yani müfredat ona göre sa laml , dayan kl
vanacak olan harca ba
r. Temel ne kadar iyi olursa olsun malzeme ne kadar iyi olursa
olsun e er yönlendirecek, s vanacak harç yoksa bir anlam yoktur" (Türkçe Ö retmenli i, K z).
“E itim program , oksijen gibidir. Çünkü, insanlar n nas l oksijene ihtiyac varsa,
itime de ihtiyac vard r. Oksijen olmazsa insanlar ya ayamaz. T pk e itimde oldu u gibi
insanlar e itim program içinde sosyalle ir, toplumun bir üyesi haline gelirler. nsan hayat nda
itimin yeri ba ka bir eyle doldurulamaz. Oksijenin yerini hidrojenle veya ba ka bir eyle
dolduramad
z gibi.” (BÖTE, Erkek).
“E itim program , ya mura, ya mur tanesine benzer. Çünkü, nas l ki bir yere uzun süre
ya mur ya mazsa çölle ir kurakla r. te ayn ekilde e itim ve e itim program n oldu u yer
canl olur. Bütün güzellikler, bilgiler onunlad r.” (Fen Bilgisi Ö retmenli i, K z).
Tablo 8. Bireyleri
Metaforlar

ekillendiren Bir Kal p Olarak E itim Program Kapsam nda Geli tirilen
Geli tirilen Metaforlar

Demir veya çelik dökülen kal plar
Robot
Hamur
Çerçeve
Kukla
Tatbikat
Komutan
Bir sürüyü yöneten/yönlendiren keçi (o nereye giderse sürü de sorgulamadan
oraya gider)
r teli
Süzgeç
Toplam

f

%

2
2
1
1
1
1
1

0.66
0.66
0.33
0.33

1

0.33

1
1

0.33
0.33

12

3.97
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Bireyleri ekillendiren bir kal p olarak e itim program kategorisinde 12 ö retmen
aday n üretti i 10 farkl metafor bulunmaktad r. “Demir veya çelik dökülen kal plar” ve
“robot kavramlar ” 2’ er kat mc taraf ndan ortaya konurken, di er metaforlar 1’er kat mc
taraf ndan geli tirilmi tir. Bunlar aras nda, “kukla”, “tatbikat”, “bir sürüyü yönlendiren keçi“ ve
“s r teli” gibi ilginç metaforlar dikkati çekmektedir.
Bu kategoride bulunan baz metafor örnekleri u ekildedir:
“E itim program , demir dökülen kal plara benzer. Çünkü, insanlar e itim programlar
sayesinde ekillenir, nitelik kazan r. Demirlerin eritildikten sonra döküldükleri kab n eklini
alarak, kullanmas amaçlanan i leve yönelik özellikler kazand gibi, insan da e itim program
ile özellikler ve yetenekler kazan r. (BÖTE, K z).
“ itim program , bir kuklaya benzer. Çünkü kuklay yapmak, ona yön vermek insan n
elindedir. Onu tiyatro sahnelerinde, perde arkas nda canland rmak kuklay ortaya ç karanlar n
idir. E itim sistemi, belirli konular üzerinden eklemeler, ç karmalar yap labilir. Yeniliklere
aç k, hayatla iç içedir. Bir kukla dü ünün imdi kal belli olan bir kukla. Kuklada de iklikler
yap labilir. Ona yeni bir görünüm kazand rabilir. Kuklay diledi iniz gibi ekillendirebilirsiniz.
(S f Ö retmenli i, K z).
“ itim program , çerçeveye benzer. Tamamlanmas , i e yaramas için içini doldurmak
sizin elinizdedir. Ya güzel resimler koyar gururlan rs z. Ya da güzel olmayan, sevmedi iniz bir
foto raf koyup sadece sizin görebilece iniz bir yerde kal r. E itim program da öyledir. çine ne
koyarsan z, o ekilde nesiller yeti tirirsiniz.” (Türkçe Ö retmenli i, Erkek).
“ itim program , bir çoban sürüsünde sürüye önderlik eden bir keçiye benzer. Sürüdeki
koyunlar, ele tiri getirmeden, sorgulamadan, yarg lamadan lider keçiye itaat ederler. Lider keçi
yerden atlasa onlar da pe inden atlar. Bizler de bu e itim program
sorgulamayan,
ele tirmeyen, beyin gücünü yormayan koyunlar gibiyiz.” (Fen Bilgisi Ö retmenli i, Erkek).
Tablo 9. Sürekli De
Metaforlar

tirilen Bir Kavram Olarak E itim Program Kapsam nda Geli tirilen
Geli tirilen Metaforlar

Moda/sürekli de
Deneme tahtas
Kaos

en bir ey

Toplam

f

%

3
3
1

0.99
0.99
0.33

7

2.31

itim program 7 ö retmen aday 3 farkl kavram etraf nda “sürekli de tirilen bir
kavram” olarak görmü tür. 3 ö retmen aday moda, 3’ü deneme tahtas ve 1’i de kaos metaforu
ile e itim program
ili kilendirmi tir. Bu kategoride geli tirilen metaforlara ili kin
aç klamalar n bir k sm nda, e itim program n sürekli ve istikrarl biçimde uygulanamamas na
yönelik görü ler do rultusunda birtak m olumsuz ifadelerin de yer ald dikkati çekmektedir.
Bu kategori kapsam ndaki metaforlardan birkaç örnek a

daki gibidir:

“ itim program , modaya benzer, adeta sürekli olarak de en bir sistem gibidir. E itim
program dedi imiz ey müfredat seneden seneye öyle ya da böyle bir ekilde de ir ve keza
de iyor da. Çünkü al nan kararlar baz lar taraf ndan benimseniyor ama baz lar taraf ndan
ise “bu da nereden ç kt , böyle ey olur mu?” dedirtircesine dü ündürüyor. Ama nas l ki moda
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ad na da de en yenile en eyler mant kl ya da mant ks z, saçma sapan ya da oturakl bir
eyler vard r. Mesela beden e itiminin zorunlu hale getirilip, bilgisayar derslerinin 1 saate
indirilmesi gibi.” (S f Ö retmenli i, K z).
“E itim program , deneme tahtas na benzer. Ülkemizde hala kökle mi uluslararas
standartta ne e itim program vard r ne de bunlar uygulayacak gerekli donan mlar. Bu
durumda e itim program sürekli insanlar üzerinde deneniyor olmasa veya yeterli sonuç
al namazsa üzerine takviyelerle yenileniyor. Bu durumda ilk önce programa maruz kalanlar ilk
darbeyi yiyor ve afall yor. Daha sonra sistem tutarsa meyveleri toplan yor. Sonuç olarak
yapboz olan e itim program z çok insan n gelece iyle oynuyor.” (Fen Bilgisi Ö retmenli i,
z).
“E itim program , kaosa benzer. Yenileme ad na sürekli olarak de tirilir, her
uyguland nda ba ar zl kla sonuçlan r ve ö renciler üzerine bir karabasan gibi çöker. Bu bir
kaos gibidir ve ö retmenler de ne yapacaklar bilemezler. Bunun sonucunda tekrar yeni bir
program yap r” (Türkçe Ö retmenli i, Erkek).
retmen Adaylar
retmen adaylar
verilmi tir.

n Geli tirdikleri Metaforlar n Cinsiyete Göre ncelenmesi
n geli tirdikleri metaforlar n cinsiyete göre da

Tablo 10. Ö retmen Adaylar

Tablo 10’da

n Geli tirdikleri Metaforlar n Cinsiyete Göre Da
z

Kategoriler
f

Erkek
%

f

%

Düzenli ve hiyerar ik olarak olu turulan/i leyen bir
organizasyon/mekanizma olarak e itim program

49

25.0

37

34.9

Yol gösterici olarak e itim program

54

27.6

26

24.5

Bir süreç olarak e itim program

28

14.3

11

10.4

Belli bir sonuca ula maya yönelik bir araç olarak e itim
program

24

12.2

9

8.5

Bir kural, ilke ya da amaç do rultusunda haz rlanan tasar
olarak e itim program

21

10.7

9

8.5

Vazgeçilmez bir öge olarak e itim program

10

5.1

5

4.7

Bireyleri ekillendiren bir kal p olarak e itim program

5

2.5

7

6.6

Sürekli de

5

2.5

2

1.9

196

100.0

106

100.0

tirilen bir kavram olarak e itim program
Toplam

Tablodaki frekans ve yüzde de erleri göz önünde al nd nda, k z ve erkek kat mc lar n
yüzdelerine kategorik olarak bak ld nda, “Yol gösterici olarak e itim program ”, “Bir süreç
olarak e itim program ”, “Belli bir sonuca ula maya yönelik bir araç olarak e itim program ”,
“Bir kural, ilke ya da amaç do rultusunda haz rlanan bir tasar olarak e itim program ”,
“Vazgeçilmez bir öge olarak e itim program ” ve “Sürekli de tirilen bir kavram olarak e itim
program ” kategorilerinde k z kat mc lar n daha fazla metafor ürettikleri gözlenirken, “Düzenli
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ve hiyerar ik olarak olu turulan/i leyen bir organizasyon/mekanizma olarak e itim program ”
ve “Bireyleri ekillendiren bir kal p olarak e itim program ” kategorilerinde ise erkek ö retmen
adaylar n daha fazla metafor ortaya att klar dikkati çekmektedir.
Geli tirilen metaforlar incelendi inde, k z ve erkek kat mc lar n belirli kategorilerde
farkl bak aç lar ortaya koyduklar görülmektedir. Örne in, k z ö retmen adaylar n e itim
program daha çok “yol gösteren/ k tutan”, “bir süreç” ve “bir araç” niteli inde olan bir
kavram olarak kavramsalla rd klar göze çarpmaktad r. Ayr ca erkeklerden farkl olarak, k z
kat mc lar n daha fazla biçimde e itim program
sürekli de tirilen, tutarl ve nitelikli
biçimde uygulanmaktan uzak bir kavram olarak olumsuz ekilde alg lad klar da gözlenmi tir.
z ö retmen adaylar n ortaya att klar ve erkek ö retmen adaylar n hiç de inmedi i
frekans en az 2 olan metaforlar unlard r: “Moda”, “al veri listesi”, “yemek yapma”, “yemek
tarifleri kitab ” “kazak/dantel örmek”, “diyet program vb. “.
Di er yandan erkek kat mc lar n ise e itim program k z kat mc lara göre nispeten
daha çok “düzenli ve hiyerar ik olarak i leyen/olu turulan bir organizasyon”, “bir tasar /plan”
ve “bir kal p” olarak kavramsalla rd klar dikkati çekmektedir. Erkek ö retmen adaylar n
ürettikleri ve k zlar n pek geli tirmedi i frekans en az 2 olan metaforlar ise unlard r:
“Bilgisayar/atari oyunu”, “navigasyon cihaz ”, anayasa/yasalar”, “maraton”, “demir/çelik
dökülen kal plar”, “robot”, “bilgisayar program /bir makinenin program ” ve “film/dizi
senaryosu vb. “.
retmen Adaylar n Geli tirdikleri Metaforlar n Ö renim Gördükleri Ö retmenlik
Program na Göre ncelenmesi
retmen adaylar n geli tirdikleri metaforlar n ö renim gördükleri ö retmenlik program na
göre da
Tablo 11’de verilmi tir.
Tablo 11. Ö retmen Adaylar
Program na Göre Da

n Geli tirdikleri Metaforlar n Ö renim Gördükleri Ö retmenlik

f

f
rt.
%

Düzenli ve hiyerar ik olarak olu turulan bir
organizasyon/mekanizma olarak e itim program

32

32.6

20

Yol gösterici olarak e itim program

27

27.5

Bir süreç olarak e itim program

11

Belli bir sonuca ula maya yönelik bir araç olarak
itim program

Kategoriler

Fen Bilgisi
rt.
f
%

Türkçe
rt.
f
%

BÖTE
f

%

24.4

18

27.7

16

28.1

23

28.0

16

24.6

14

24.5

11.2

14

17.1

6

9.2

8

14.0

12

12.2

7

8.5

8

12.3

6

10.5

Bir kural, ilke ya da amaç do rultusunda
haz rlanan tasar olarak e itim program

6

6.1

10

12.1

8

12.3

6

10.5

Vazgeçilmez bir öge olarak e itim program

4

4.1

5

6.1

3

4.6

3

5.3

2

2.1

2

2.4

6

9.2

2

3.5

4

4.1

1

1.2

-

-

2

3.5

82

100.0

65

100.0

57

100.0

Bireyleri ekillendiren bir kal p olarak e itim
program
Sürekli de tirilen bir kavram olarak e itim
program
Toplam

98 100.0
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retmen adaylar n geli tirdikleri metaforlar n ö renim gördükleri ö retmenlik
program na göre analizi incelendi inde, “düzenli ve hiyerar ik olarak olu turulan/i leyen bir
organizasyon/mekanizma olarak e itim program ” kategorisinde oran olarak en fazla metaforun
f Ö retmenli i ö retmen adaylar taraf ndan geli tirildi i görülmektedir. Ara rmaya
kat lan S f Ö retmenli i ö rencilerinin yakla k üçte biri (%32.6) e itim program
bir
sisteme/düzene benzetmi lerdir. Di er ö retmenlik program ndaki ö retmen adaylar n ise
dörtte bir veya biraz fazlas da e itim program
bir sistem/düzen eklinde zihinlerinde
canland rm lard r. Tablodaki bulgularda görüldü ü gibi, “yol gösterici olarak e itim program ”
kategorisinde ise Fen Bilgisi ö retmen adaylar n oransal olarak az da olsa di erlerine göre
daha fazla metafor ürettikleri gözlenmektedir. Fen Bilgisi ve S f Ö retmenli i ö retmen
adaylar n dörtte birden daha fazlas , BÖTE ve Türkçe ö retmen adaylar n ise yakla k dörtte
biri e itim program yol gösterici bir kavram olarak alg lam lard r.
“Bir süreç olarak e itim program ” kategorisinde en çok metafor yine Fen Bilgisi
retmen adaylar taraf ndan geli tirilmi tir. Fen Bilgisi ö rencilerinin %17.1’i e itim
program bir süreç olarak görmü lerdir. Bunun yan nda Türkçe ö retmen adaylar n %14’ü,
f Ö retmenli i ö rencilerinin %11.2’si ve BÖTE ö rencilerinin de %9.2’si e itim
program bir süreç olarak alg lam lard r. “Belli bir sonuca ula maya yönelik bir araç olarak
itim program ” kategorisinde ise en fazla metaforu BÖTE ve S f ö retmeni adaylar
geli tirmi tir. Bu ö retmen adaylar n %12’si e itim program zihinlerinde bir araç olarak
canland rm lard r. Di er yandan, Türkçe Ö retmenli i ö rencilerinin %10.5’i, Fen Bilgisi
rencilerinin ise %8.5’i e itim program bir araç olarak alg lam lard r.
Tablo incelendi inde, “bir kural, ilke ya da amaç do rultusunda haz rlanan bir tasar
olarak e itim program ” kategorisinde en fazla metaforu BÖTE ve Fen Bilgisi ö retmen
adaylar n ürettikleri (%12.3 ve %12.1) görülmektedir. Ayr ca bu kategori kapsam nda Türkçe
retmenli i ö rencilerinin %10.5’i, S f Ö retmenli i ö rencilerinin de %6.1’i metafor
geli tirmi lerdir. “Vazgeçilmez bir öge olarak e itim program ” kategorisinde en fazla Fen
Bilgisi ö retmen adaylar n metafor geli tirdikleri (%6.1) gözlenmektedir. Di er
programlardaki ö retmen adaylar ise bu kategori kapsam nda %5 ve daha az oran nda
metaforlar üretmi lerdir.
“Bireyleri ekillendiren bir kal p olarak e itim program ” kategorisi içinde en fazla
metaforu BÖTE ö rencilerinin geli tirdikleri (%9.2), di er ö retmenlik programlar ndaki
rencilerin ise bu kategoride oldukça az say da metafor ürettikleri gözlenmektedir. Tablo
11’deki bulgulara bak ld nda, en az say da metaforun “sürekli de tirilen bir kavram olarak
itim program ” kategorisinde geli tirildi i, bunun yan nda bu kategoride en fazla metaforu
f Ö retmenli i ö rencilerinin geli tirdikleri (%4.1) göze çarpmaktad r.
retmen adaylar n cevaplar ö renim gördükleri programa göre incelendi inde,
geli tirdikleri metaforlar n genel olarak çe itlilik gösterdi i, ancak özellikle Fen Bilgisi ve
BÖTE ö rencilerinin metaforlar n bir k sm n ö renim gördükleri ö retmenlik bran
yans tt
da dikkati çekmektedir. Örne in, Fen Bilgisi ö retmen adaylar n ortaya att klar
metafor örnekleri aras nda unlar yer almaktad r: “Ekosistem, güne , güne sistemi,
dünya/dünya sistemi, kalp, elektrik devresi, bir deney süreci, etki yasas , bitkinin büyümesi,
oksijen, mineral, hücre, DNA vb.”. BÖTE ö rencilerinin ürettikleri metaforlar incelendi inde
ise ortaya konan metaforlar n daha çok mekanik nitelikteki araçlar veya kavramlar oldu u
görülmektedir. Bu metaforlardan baz lar unlard r: “Bilgisayar, bilgisayar/atari oyunu,
navigasyon cihaz , virüs uyar program , robot, internet, Google vb.”.
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SONUÇ VE TARTI MA
Metaforlar, bir bireyin zihninin belli bir kavray biçiminden ba ka bir kavray biçimine do ru
yönelmesini sa layarak o bireyin belli bir olguyu ba ka bir olgu olarak görmesine olanak
tan rlar (Saban, 2009: 282). Yayg n olarak bilindi i üzere, metaforlar sadece dil alan nda de il,
itim alan nda da estetik ve pedagojik aç dan önemli rol oynarlar (Botha, 2009). Bu ba lamda,
bu çal mada ö retmen adaylar n e itim program kavram na yönelik sahip olduklar zihinsel
imgeler (metaforlar) incelenmi tir.
Çal mada elde edilen bulgulara göre, ö retmen adaylar 8 farkl kategoride toplam 148
metafor geli tirmi tir. Bu kategoriler s ras yla unlard r: “Düzenli ve hiyerar ik olarak
olu turulan/i leyen bir organizasyon/mekanizma olarak e itim program , ”yol gösterici olarak
itim program ”, “bir süreç olarak e itim program ”, “belli bir sonuca ula maya yönelik bir
araç olarak e itim program ”, “bir kural, ilke ya da amaç do rultusunda haz rlanan tasar olarak
itim program ”, “vazgeçilmez bir öge olarak e itim program ”, “bireyleri ekillendiren bir
kal p olarak e itim program ”, “sürekli de tirilen bir kavram olarak e itim program ”. Bu
konuda Schubert (1986) taraf ndan yap lan bir çal mada, e itim program na ili kin metaforlar 8
farkl kategoride s fland lm r. Bunlar (Wahyudi, 2007): 1. çerik veya konu alan olarak
itim program , 2. Planlanm bir faaliyet program olarak e itim program , 3. Arzulanan sonuç
olarak e itim program , 4. Kültürel yeniden üretim olarak e itim program , 5. Deneyim/ya ant
olarak e itim program , 6. Temel görev ve kavramlar olarak e itim program , 7. Sosyal
kalk nmaya yönelik bir gündem (agenda) olarak e itim program ve 8. E itim program
(currere) olarak e itim program .
Wahyudi (2007)’nin, Schubert (1986)’n n kategorilerini baz alarak Malezya’da Fen
Bilgisi ö retmenleri ve yöneticiler üzerinde yapm oldu u bir çal mada, ö retmen ve
yöneticilere e itim program ; 1. Planlanm bir faaliyet program olarak e itim program , 2.
çerik veya konu alan olarak e itim program , 3. Arzulanan sonuç olarak e itim program ve 4.
Temel görev ve kavramlar olarak e itim program eklindeki 4 kategoriden hangisini tercih
ettikleri sorulmu tur. 3 ö retmen, e itim program “içerik veya konu alan ” olarak gördü ünü
ifade etmi , 2 ö retmen, e itim program
“arzulanan sonuç olarak” alg larken, di er iki
kategoride hiçbir ö retmen görü belirtmezken, iki yönetici ise e itim program “planlanm
bir faaliyet program ” ve “temel görev ve kavramlar olarak” tercih etmi tir.
Gültekin (2011)’in yürüttü ü çal mada e itim program kavram na yönelik 7 kategori
alt nda toplam 84 metafor geli tirilmi tir. Bu çal man n kategorileriyle benzerlikler gösteren
söz konusu çal mada kategoriler, u ba klar alt nda s fland lm r: 1. Kilometre ta , 2.
Sistemli bir bütün, 3. Geni bir yelpaze, 4. Geli ime aç k, 5. Rehber, 6. ekillendirici, ve 7.
Olumsuz etki. Ayr ca, Aykaç ve Çelik (2011) taraf ndan yürütülen “Ö retmenlerin ve Ö retmen
Adaylar n E itim Program na li kin Metaforik Alg lar n Kar la
lmas ” isimli çal mada
ise ilkö retim okullar nda uygulanan yeni ilkö retim programlar ile ilgili ö retmen ve
retmen adaylar n görü lerine ba vurulmu tur. Her iki grupta yer alan kat mc lar n yeni
ilkö retim programlar na ili kin genellikle olumsuz alg lara sahip olduklar bulunmu tur. Bu
konuda yap lm bir di er çal mada (Ta demir & Ta demir, 2011) ö retmenlerin ilkö retim
programlar na yönelik metaforik alg lar tespit edilmeye çal lm r. Bu çal mada da, bir
önceki çal madakine benzer biçimde, kat mc ö retmenlerin %75’i ilkö retim programlar na
ili kin olumsuz bak ortaya koyan metaforlar geli tirirken, %25’i olumlu yönde metaforlar
üretmi tir.
Çal man n bulgular ö retmen adaylar n en fazla, “düzenli ve hiyerar ik olarak
olu turulan/i leyen bir organizasyon/mekanizma” kategorisinde (f=86, %28.47) metaforlar
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geli tirdiklerini göstermi tir. Bu kategoride 86 kat mc 45 metafor üretmi tir. En fazla
geli tirilen metaforlar; “sistem/düzen” (f=10), “fabrika/holding” (f=6), “TBMM, hükümet, MEB,
okul gibi devlet kurumu” (f=5), “ aç veya çiçek” ((f=4) ve “yapboz” (f=3), “ekosistem” (f=3),
“elektrik devresi” (f=3), “al veri merkezi” (f=3) ve “tren/tren istasyonu/lokomotif” (f=3)
eklinde gerçekle mi tir. Bu kategorideki metaforlar ortaya atan kat mc lar n e itim
program genel olarak belli ögeleri, parçalar ve i leyi i olan sistemli bir yap ya benzettikleri
söylenebilir. Nas l ki sistemin bir amac gerçekle tirmek için bütün olu turacak biçimde
birbirini etkileyen ve birlikte hareket eden, çal an ögeleri varsa (Sezgin, 1994) ve bu parçalar
aras nda meydana gelen hata veya de iklikler sistemi olumlu-olumsuz etkilerse, e itim
program n da birbirini kar kl etkileme durumunda olan ögeleri (hedefler, içerik, ö renmeretme süreci ve de erlendirme) vard r. Bu kategoride metaforlar geli tiren kat mc lar da
itim program n t pk bir fabrika/holding, devlet kurumu veya ekosistem gibi birbirini
etkileyen parçalardan olu an bir bütün oldu unu ve bu ekilde e itim program nda öngörülen
amaç ya da yeterliklerin e itim kurumlar nda bireylere sistematik biçimde verilebilece ine
aret etmi tir. Gültekin (2011) taraf ndan gerçekle tirilen çal mada belirlenen kategorilerden
biri de sistemli bir bütün olmad r.
retmen adaylar n bir k sm (80 kat mc ) e itim program
“yol gösterici” bir
kavram olarak alg lam r. Bu kategori kapsam nda toplam 29 metafor geli tirilmi tir. Bu
kategoride en fazla üretilen metafor “k lavuz/rehber” ve benzeri kavramlar (bro ür, ba vuru
kitab , kullan m k lavuzu, tur rehberi vs.) olmu tur. Bununla birlikte, kat mc lar n 8’i e itim
program “harita/yol haritas ”na, 6’s “pusula”ya, 5’i “fener”e, 4’ü “navigasyon cihaz ”na,
3’er ki i de “arama motoru” ve “yemek tarifleri kitab ”na benzeterek aç klamaya çal
r. Bu
ba lamda, e itim program yol gösterici bir kavram olarak niteleyen ö retmen adaylar n,
itim program ö retmenlere ve program uygulay lara rehberlik eden, programda yer alan
hedeflerin ve içeri in önerilen ö renme-ö retme süreçleri ve de erlendirme etkinlikleriyle
kazand lmas na yard mc olan bir k lavuz olarak alg lad klar söylenebilir. Gültekin (2011)’in
çal mas nda ortaya ç kan kategorilerden birisi rehber olarak bulunmu tur.
Çal man n bulgular na göre, 39 ö retmen aday e itim program “bir süreç olarak”
görmü tür ve bu ba lamda toplam 17 metafor geli tirmi tir. Bu kategori kapsam nda en çok
üretilen metaforlar “insan hayat /ya am süreci” (f=10), “bilgisayar//atari oyunu” (f=4),
“yolculuk” (f=3), “yemek yapmak” (f=3) ve “çocuk yeti tirmek” (f=3) olmu tur. Buna göre,
itim program bir süreç olarak gören kat mc lar n, bireylerin kazanmas için gerekli olan
bilgi, beceri, tutum ve yeterliklerin, belirli a amalar ve i lemler yoluyla belli bir zaman
çerçevesinde gerçekle tirilmesine hizmet etme yönünden e itim program
daha çok süreç
kavram ile ili kilendirerek aç klamaya çal klar ileri sürülebilir.
Çal mada elde edilen bulgular, ö retmen adaylar n bir bölümünün e itim program
“belli bir sonuca ula maya yönelik bir araç” olarak alg lad klar göstermi tir. 33 ö retmen
aday bu ba lamda toplam 20 metafor ortaya koymu tur. Kat mc lar n geli tirdikleri metaforlar
aras nda “araba/otomobil”, “bilgisayar”, “meyve veren a aç”, “ilaç”, “foto raf makinesi”,
“kalem” vb. eklinde kavramlar bulunmu tur. Bu kategori kapsam nda metaforlar geli tiren
kat mc lar, e itim program bir rehber/k lavuz, sistem veya süreçten ziyade, bireylere veya
topluma birtak m bilgiler, beceriler, de erler veya nitelikler kazand rmak amac yla kullan lan
bir vas ta olarak görmü tür. Bir ba ka deyi le, bu kat mc lara göre e itim program , belirli
nitelikleri ve yeterlikleri kazand rmaya yarayan bir araçtan ibarettir.
Ayr ca, bulgular göstermi tir ki 30 ö retmen aday e itim program “kural, ilke ya da
amaçlar do rultusunda haz rlanan tasar ” eklinde alg lam r. Bu kategoride 15 farkl metafor
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geli tirilmi tir. “Bir binan n/yap n plan /projesi” ve “ plan ” en fazla say da üretilen
metaforlard r. Buna göre, e itim program bu kategoride de erlendiren kat mc lar n e itim
program n belli amaç, kural veya ilkeler çerçevesinde haz rlanan ve e itimciler taraf ndan bu
do rultuda uygulanmas gereken bir tasar veya plan oldu una vurgu yapt klar söylenebilir.
Ortaya konan metaforlarda (i plan , gezi plan , al veri listesi, giysi tasarlama vb.), ö retmen
adaylar n e itim program ö retmenlerce yap lmas gereken birtak m i leri veya etkinlikleri
kapsayan planl ve programl bir ekilde olu turulan bir taslak olarak nitelendirdikleri dikkati
çekmektedir.
Çal man n bulgular na göre, ö retmen adaylar n bir k sm (15 kat mc ) e itim
program
“vazgeçilmez bir öge” olarak alg lam r ve bu kapsamda 9 farkl metafor
geli tirilmi tir. 4 kat mc e itim program “besin” olarak alg larken, 2’ er kat mc ise “su”,
“harç” ve “temel” eklinde metaforlar üretmi lerdir. Bu kategoride geli tirilen di er metaforlar
“oksijen, hava, ya mur, mineral ve ülke/vatand r”. Bu ba lamda, e itim program
“vazgeçilmez bir öge” olarak gören kat mc lar n, e itim program n hem ö renciler hem de
toplum ve ülke aç ndan t pk su gibi, besin gibi, oksijen gibi olmazsa olmaz bir unsur
oldu una vurgu yapt klar söylenebilir. Geli tirilen metaforlarda da ifade edildi i gibi, bir
toplumun geli mesi veya hayatta kalmas için e itime, iyi bir e itim için ise e itim program na
ihtiyac vard r, denebilir.
Elde edilen bir di er bulgu, e itim program n “bireyleri ekillendiren bir kal p” olarak
alg lanmas r. 12 kat mc bu kategoride 10 farkl metafor geli tirmi tir. En fazla üretilen
metaforlara bak ld nda, 2 kat mc n e itim program “demir veya çelik dökülen kal plar”a,
yine 2 kat mc n da “robot”a benzetti i görülmü tür. Bunun yan nda, ö retmen adaylar n
geli tirdikleri di er metaforlar aras nda “kukla”, “hamur”, ”çerçeve”, “ r teli”, “tatbikat”,
“bir sürüyü yönlendiren keçi“ gibi kavramlar bulunmaktad r. Buna göre, bu kategoride
metaforlar geli tiren kat mc lar n, e itim program ço unlukla bireyleri veya ö rencileri t pk
bir torna makinesi veya elbise kal gibi benzer bilgi, beceri ve yeterliklerle ekillendiren veya
donatan bir kal p eklinde gördükleri söylenebilir. Böylece, her bireye e itim program nda
kazand lmas tasarlanan davran lar motamot ve mekanik bir ekilde ö retilecektir. Gültekin
(2011) taraf ndan yap lan çal mada ortaya ç kan kategorilerden birisi de “ ekillendirici”dir.
Çal man n bulgular , ö retmen adaylar n çok az bir k sm n (7 kat mc ) e itim
program “sürekli de tirilen bir kavram” eklinde alg lad klar göstermi tir. Bu kategori
kapsam nda 3 kat mc , e itim program “moda”ya, 3’ü “deneme tahtas ”na ve 1’i de “kaos”a
benzetmi tir. Bu bulgulardan hareketle, e itim program sürekli de tirilen bir kavram olarak,
bazen de olumsuz anlam yükleyerek, gören ö retmen adaylar n, ülkemizde e itimle ilgili
konularda sürekli olarak de iklikler yap lmas ndan, al nan kararlar n ve uygulamalar n
bilimsel ve pedagojik ilkeler çerçevesinde düzenlenmemesi ve süreklilik içermemesinden
hareketle e itimin ve e itim programlar n, bir anlamda deneme tahtas hâline getirildi ine ya
da pek çok açmaz ve sorunu bar nd ran bir kaos eklinde oldu una i aret ettikleri ileri
sürülebilir.
Çal mada ayr ca, k z ve erkek ö retmen adaylar n genel itibariyle geli tirdikleri
metaforlar n benzerlik gösterdi i, ancak baz kategorilerde ortaya konan metaforlar n cinsiyet
de kenine göre farkl la
da görülmü tür. Söz gelimi, k z ö retmen adaylar n e itim
program daha çok “yol gösterici”, “bir süreç” ve “bir araç” niteli inde olan bir kavram
olarak kavramsalla rd klar dikkati çekmi tir. Ayr ca k z kat mc lar n bir bölümü erkeklere
oranla e itim program
daha olumsuz ekilde kavramsalla rm r. Öte yandan, erkek
retmen adaylar n ise e itim program
k z kat mc lara oranla genellikle “düzenli ve
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hiyerar ik olarak i leyen/olu turulan bir organizasyon” ve “bir kal p” olarak niteledikleri
gözlenmi tir.
Çal man n bulgular na göre, kat mc lar n ortaya att klar metaforlar n genel olarak
renim gördükleri ö retmenlik bran na göre belirgin biçimde farkl la mad , ancak
geli tirilen baz metaforlar n ise ço unlukla belli bir ö retmenlik program ndaki ö retmen
adaylar taraf ndan üretildi i görülmü tür. Özellikle Fen Bilgisi ve BÖTE ö retmen adaylar n
geli tirdikleri metaforlar n bir bölümü ö renim gördükleri ö retmenlik bran
yans r
niteliktedir. Örne in, “Ekosistem, güne , güne sistemi, dünya/dünya sistemi, kalp, elektrik
devresi, bir deney süreci, etki yasas , bitkinin büyümesi, oksijen, mineral, hücre, DNA vb.”
metaforlar Fen Bilgisi ö retmen adaylar taraf ndan üretilirken, “bilgisayar, bilgisayar/atari
oyunu, navigasyon cihaz , virüs uyar program , robot, internet, Google vb.” gibi daha çok
mekanik veya araçsal özellik ta yan kavramlar n da BÖTE ö rencileri taraf ndan yaz ld
dikkati çekmi tir.
Sonuçlar genel olarak de erlendirildi inde, ö retmen adaylar n ortaya koyduklar
zihinsel imgelerin genellikle davran
k odakl ve Tyler’c bir bak aç
yans tt (düzenli
ve hiyerar ik olarak olu uturulan bir mekanizma, bir kural, ilke ya da amaç do rultusunda
haz rlanan tasar , belli bir sonuca/ürüne ula maya yönelik bir araç, bireyleri ekillendiren bir
kal p olarak e itim program kategorileri), ö renci merkezli ve yap land rmac bak aç
yans tan metaforlar n (bir süreç olarak e itim program kategorisi) ise çok az say da oldu u
söylenebilir.
Öneriler
Scheffler (1979)’un aktard
gibi, metaforlar e itimcilerin ve ö rencilerin önceki birtak m
deneyimleri ili kilendirerek e itimsel fenomenleri anlayabilecekleri güçlü zihinsel modeller
olarak rol oynarlar. Bu ba lamda, ö retmen adaylar n e itim program kavram na ili kin
alg lar n ve zihinlerinde nas l kavramsalla rd klar n ortaya konmas n, ö retmen
adaylar n bu kavramlara yönelik fark ndal k kazanmalar na ve ö retmen olduklar nda
uygulad klar e itim programlar na daha ilgili ve olumlu yakla malar na yard mc olabilece i
umulmaktad r. Ayr ca, bu tür metaforik çal malar, e itim program kavram na ili kin yanl
renmelerin belirlenerek düzeltilmesine de hizmet edebilir. Bu ara rma, ilkö retim S f
retmenli i, Fen Bilgisi Ö retmenli i, Türkçe Ö retmenli i ve BÖTE programlar nda
renim gören ö retmen adaylar üzerinde yürütülmü tür. Gelecek ara rmalar n ilkö retimin
yan s ra ortaö retimin farkl programlar ndaki ö retmen adaylar üzerinde yürütülmesi ve
gelecek ara rmalarda, e itim programlar n okullardaki uygulamalar ve ö retmenlerin
programlara yönelik alg lar n metaforlar yoluyla belirlenmesi önerilebilir.
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