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ÖZET 

Bu çalışmada ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Atatürk’ün lider-

lik özelliğine ilişkin metaforlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Ata-

türk’ün liderliği çalışma arkadaşları, aynı dönemlerde yaşayan devlet 

adamları ve liderlik üzerine çalışmalar yapan bilim adamlarınca tasdik 

edilmiş, yaşadığı çok önemli olaylardaki tutum ve tavırlarıyla belge-

lenmiş, eserleriyle somutlaşmış bir gerçektir. 

Atatürk’ün geleceği planlayabilen liderlik göstergelerinden birisi 

de gençliğe verdiği değerdir. Milletin geleceğini oluşturan “gençlik”, 

Atatürk’te en yüce değer olarak algılanmıştır. Gençleri gelecekteki 

ideallerini gerçekleştirecek güç olarak görmüş ve güvenmiştir. Türk 

gençliği de Atatürk’ü gerçek anlamıyla kavramak, onun arzuladığı, 

ona layık ve eserlerine bağlı nesiller olarak yetişmelidir.  

Atatürk’ün önemsediği çocukluk ve gençlik yılları aynı zamanda 

kimlik arayışının olduğu, kritik ve önemli bir dönemdir. Bu dönemde 

Atatürk’ün gençlerde rol model olarak alınmasının ve kimlik oluşu-

munda etkili olmasının gerekliliğine inanılmaktadır. Bu yaş grubu 

gençlerin algılarının tespiti eğitim planlamalarının ve uygulamaları-

nın niteliğinin artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araş-

tırmada Atatürk’ün liderlik vasfının daha da ön plana çıkacağı düşü-

nülmektedir. 
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Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde ha-

zırlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, kolay ulaşılabilir örnekleme 

yöntemlerinden esas alınarak seçilmiştir. Araştırmanın çalışma gru-

bunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Samsun iline bağlı Şehit Yüz-

başı Tunç Fidaner İlkokulu ve ortaokulundan öğrenim gören 100 öğ-

renci çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma grubunda yer alan öğrencile-

rin 65’i ilkokul, 70’i ortaokul düzeyinde öğrenim görmektedir. Ça-

lışma grubu 71 kız, 63 erkek olmak üzere toplam 135 öğrenciden oluş-

maktadır. Veri toplama aracı olarak, açık uçlu bir görüşme formu 

oluşturulmuştur. Görüşme formunda öğrencilerden “Bir Lider olarak 

Atatürk ……… gibidir; çünkü …….” cümlesini tamamlamaları isten-

miştir. Verilerin analizinde ve yorumlanmasında içerik analizi kulla-

nılmıştır. Elde edilen metaforlar cümledeki anlamına göre kategori-

lere ayrılarak sayısal değerler elde edilmiştir. Öğrencilerin Atatürk’ün 

liderlik özelliğine yönelik çok sayıda metafor oluşturdukları ve ge-

nelde olumlu olduğu görülmüştür. Oluşturulan metaforlar belirli ka-

tegoriler halinde gruplandırılarak frekans ve yüzde değerleri çıkarıl-

mıştır. Araştırma sonuçlarına göre ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğ-

rencilerinin farklı metaforlar ürettikleri görülmüştür. Ayrıca belirle-

nen kategorilerdeki frekans ve yüzde değerlerinin farklılaştığı görül-

mektedir.  

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Lider, Metafor. 
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INVESTIGATION OF METAPHOR OF ATATURK'S 

LEADERSHIP PROPERTIES OF PRIMARY AND SECONDARY 

SCHOOL STUDENTS 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the metaphors of primary 

and secondary school students regarding Atatürk's leadership. Ata-

türk's leadership was confirmed by his colleagues, living at the same 

time statesmen and scientists working on leadership. It is a fact that is 

documented by the attitudes and attitudes in the very important 

events that it has experienced and embodied by its works. 

One of Atatürk's leadership indicators that can plan the future is 

the value it attaches to youth. The youth, which constitutes the future 

of the nation, is perceived as the highest value in Atatürk. He saw and 

trusted the youth as the power to realize his future ideals. urkish youth 

should also understand Atatürk as a true generation and descend to 

generations that he desires, deserves and depends on his works. 

Atatürk's childhood and youth years that the search for identity 

are a critical and important period. In this period, it is believed that 

Atatürk should be taken as a role model for young people and be ef-

fective in the formation of identity. It is thought that determining the 

perceptions of young people in this age group will contribute to in-

creasing the quality of education planning and practices. It is thought 

that Atatürk's leadership quality will come to the forefront in the re-

search. 

This study was prepared in the screening model of qualitative re-

search methods. The sample of the study was chosen based on easily 

accessible sampling methods. The study group of the study consisted 

of 134 students from Şehit Captain Tunç Fidaner Primary School and 

secondary school in Samsun province in 2018-2019 academic year. 65 

of the students in the study group are primary and 70 of them are 
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secondary school is studying. The study group consisted of 134 stu-

dents (71 female and 63 male). An open-ended interview form was 

created as a data collection tool. In the interview form, students are 

like ……..… Atatürk as a Leader;; because………….they were asked 

to complete the sentence. Content analysis was used in the analysis 

and interpretation of the data. The metaphors obtained were catego-

rized according to their meaning in the sentence and numerical values 

were obtained. It was seen that the students formed many metaphors 

for Atatürk's leadership and were generally positive. Metaphors were 

grouped into specific categories and frequency and percentage values 

were subtracted. According to the results of the research, it is seen that 

primary and secondary school students produce different metaphors. 

In addition, it is seen that frequency and percentage values of the de-

termined categories differ. 

Keywords: Atatürk, Leader, Metaphor. 
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GİRİŞ 

Atatürk, dünya genelinde hakkında en çok araştırma yapılan, bin-

lerle ifade edilen kitaplar yazılan, konuşulan liderdir. Evrensel bir ki-

şilik olması ve merak edilmesi, yabancı yazarların ilgisini çekerek çok 

önemli eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Atatürk'ün tüm yaşamı boyunca insanlar arasında hiçbir renk, din, 

ırk ayrımı gözetmeksizin bir uyum ve iş birliğinin yayılması yolundaki 

çabalarını dikkate alan UNESCO’nun doğumunun 100. yılı olan 1981 

yılını Atatürk yılı olarak ilan etmesi tüm dünyada nasıl anlaşıldığının 

da bir göstergesidir. 

Atatürk ile ilgili tartışmalar, araştırmalar incelendiğinde, bazı 

araştırmacıların pragmatik bir yaklaşımla işlerine gelen Atatürk’ü an-

latmaya ve yaşatmaya çalıştığı görülmektedir.  

Atatürk’ü anlatırken bilim adamı, devlet adamı, komutan, eği-

timci, lider gibi farklı kavramlarla nitelendirildiğini görüyoruz. Lider 

kavramı diğer niteliklerin o temel bileşeni olarak şekillenebilir. Lider-

lik en sade şekliyle, başkalarını etkileme ve yapıyı harekete geçirme 

olarak ele alınabilir. Ancak bu özelliğin Atatürk’ün liderliğini tanımla-

mada yetersiz olduğu görülmektedir. Günümüzde dönüşümcü lider-

likten söz edilmektedir. Dönüşümcü liderlerin en önemli ortak özelliği 

olarak bireylerin grup ya da toplumun hedefi doğrultusunda davran-

malarını sağlayabilmeleri gösterilmektedir (Taş, 2009). Dönüşümcü 

bir lider olarak Atatürk’ün yaşamının tüm yönlerinde “bir lider nasıl 

olmalıdır?” sorusunun cevabı görülmektedir. Atatürk’ün liderlik özel-

liği siyasal, hukuk, sosyal, sanat, eğitim, sanayi ve çevre gibi daha bir-

çok alanda görülmektedir. Bir savaş meydanında vatanın kurtuluşu 

için askerlerine “ölmeyi emretmesi” (Eşref, 2010), “Ya İstiklal Ya 

Ölüm” fikri ile ne kadar kararlı ve cesaretli olduğu görülürken, Çan-

kaya Köşkü’nün bahçe mimarı Mevlüt Baysal bahçede bulunan bir 

ağaç kesmek istemesi durumunda, “Yahu sen hayatında böyle bir ağaç ye-

tiştirdin mi ki keseceksin” (Banoğlu, 1967) diyecek kadar da duyarlıdır.  
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Aynı zamanda savaş meydanlarında kazanılan zaferlerden ziyade 

önemli olan zaferin cehalete ve yoksulluğa karşı kazanılması gerekti-

ğini ve kalıcılığın bu yollan sağlanabileceğini düşünecek düzeyde ileri 

görüşlüdür.  

Rus devlet başkanı olan Mihail Gorbaçov "Bizler Atatürk'ü her 

daim saygı ile anıyoruz. Atatürk'ün ilkeleri sadece kendi ülkesi için de-

ğil, dünya politikasında da geçerlidir. O, döneminin çok büyük bir 

adamıydı. Bu tür insanların fikirleri tarihi aşamaların ve yaşadıkları 

dönemin sınırlarını her zaman aşmıştır. Bu insanların özelliği geleceği 

önceden fark etmeleridir.” diyerek Atatürk’ün liderliğindeki ileri gö-

rüşlü ve dünya insanı olduğunu ifade etmektedir (Wikisöz,2009). Aynı 

zamanda ABD başkanı Barack Obama “Kendisi tarihin şeklini değişti-

ren bir liderdir. Ama Atatürk'ün yaşamına ait en büyük anıt, hiçbir 

şekilde taştan ya da mermerden inşa edilemez. Kendisinin bıraktığı en 

büyük miras, Türkiye'nin canlı, laik demokrasisidir. Ve bu Meclis de 

bunun devamını sağlamaktadır bugün.”
 
cümleleriyle

 
Atatürk’ün dev-

let adamı olarak akılcı ve kalıcı eserler bıraktığını vurgulamaktadır 

(Wikisöz,2009). Batı Alman Şansölyesi Ludwing Erhard “Bü-

tün dünya 10 Kasım’da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı ol-

duğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Ata-

türk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmış-

tır.” sözleriyle Atatürk’ün gelişime ve değişime ne kadar açık bir lider 

olduğunu göstermektedir(Wikisöz,2019). Fransız Cumhurbaşkanı Al-

bert Lebrun, “Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halk-

ların tarihinde izlerini bırakacaktır.” Sözleriyle Atatürk’ün liderliğinde 

savaşı değil akıl ve zeka yolu olan barışçıl yönünü vurgulamaktadır. 

Aslan’ın (2008) Atatürk’ün liderliğini sosyal psikoloji açısından in-

celediği çalışmasında üç lider modelinin özelliklerini sergilediğini 

ifade etmiştir. Atatürk’ün kendi potansiyelinin farkında olarak ona 

göre hazırlık yapması ve yaptığı hazırlıkları kullanma ve yaratma ko-

nusundaki çabalarını kişisel liderliğe bir örnek olarak göstermektedir. 

Aynı zamanda ortama göre şekillenen ortamsal liderlik özelliklerini 
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barındırmakla birlikte hem bireyi ve hem ortamı dikkate alan etkile-

şimsel liderlik modelini de gösterdiği belirtilmektedir.  

Tasa ve Kolburan (2017), Atatürk’ün liderlik özelliğini bilişsel ve 

kişilik özellikleri bağlamında inceledikleri bir çalışmada, Atatürk’ün 

üst düzey bilişsel özellikleri barındırdığını ifade etmektedir. Bu bağ-

lamda Atatürk’ün çevresel koşulları ve bağlamsal özellikleri zekice de-

ğerlendirdiği bir davranış örüntüsüne sahip olduğunu, analitik, yara-

tıcı ve uygulamalı düşünme becerilerine sahip olduğunu ve bilişsel es-

nekliğe, analiz ve sentez yapabilen bilişsel becerilere sahip bir lider ol-

duğunu ifade etmektedir. Atatürk’ün bu becerilere sahip olması kadar 

bu becerileri nerede ve nasıl kullandığı da önemli görülmektedir. Arı-

kan (2001) tarafından yapılan bir çalışmada Atatürk’ün liderlik özeliği 

otoriter ve demokratik liderlik özelliklerine göre değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmaya göre Atatürk’ün her iki özelliği de barındırdığı, duruma 

ve koşullara göre her iki liderlik tavrını kullandığı ancak daha çok de-

mokratik liderlik tarzına sahip olduğu ifade edilmektedir.  

Atatürk’ün liderliğinin çok yönlü olmasından kaynaklı yeni kuru-

lan Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi alanında, hukuk sisteminde, sosyo-

kültürel yapısında, ekonomik alanında, sanayi alanında, sanatında, 

eğitiminde, sağlık sisteminde, tarım alanında ve daha birçok alanda 

köklü değişimler ve yeni atılımlar görülmektedir. Ülkenin çağdaş me-

deniyetler seviyesine ulaştırmak için siyasi ve eğitim alanında dönü-

şüm amaçlı Latin alfabesine geçilmesi, Türk Tarih ve Türk Dil kurum-

larını kurarak ülkenin milli kültür ve tarih bilincine sahip olması için 

yapılan ileri görüşlü çalışmalara örnektir. Hukuk ve sosyal haklar ko-

nusunda Türk Medeni Kanunun yapılması ve kadınların sosyal hak-

larını iyileştirmeye dönük seçme ve seçilme haklarının tanınması ile-

riye dönük ve daha birçok yenilik yapılmıştır.  

Tüm bu yenilik hareketleri ve köklü değişimler yeni nesilleri ye-

tiştirmede temel oluşturmuştur. Örneğin Tevhidi Tedrisat Kanunu 

çıkarılarak eğitim birleştirilmiş ve farklı emellere hizmet eden kurum-

lar yerine Türkiye Cumhuriyetine bağlı genç nesiller yetiştirilmesi 
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amaçlanmıştır. Aynı zamanda o dönemde eğitim zorunlu hale getiri-

lerek gençlerin ve toplumun eğitimli olması amaçlanmıştır (Ak-

yüz,1983). Diğer taraftan Atatürk yeni nesillere verdiği önemi iki 

resmi bayramı çocuklara ve gençlere armağan ederek göstermiştir. 

Atatürk davranışları ile de çocukları, gençleri sevdiğini ve önem ver-

diğini gösterir ve topluma örnek olmuştur. Örneğin bir gün Yalova 

köylerinde koyun güden bir çocuğa rastladı. Çocukla yaptığı sohbet-

ten çocuğun çok akıllı ve zeki olduğunu fark ederek Sığırtmaç Mustafa 

adlı çocuğu alıp okula yazdırmıştır(Sönmez,1992). Başka bir gün bu-

lunduğu vapurun güvertesinde Küçük Esad adlı bir çocuk birçok zor-

luğu aşarak Atatürk’ü görmeye gelmiş ve bu durum Atatürk’ün dik-

katini çekmiş. Çocuğun cesaretini ve mücadelesini beğendiği için onu 

himayesine almıştır (Baltacıoğlu,1973). Çocuk ve gençlere yönelik 

sevgi ve verdiği değerin bir diğer göstergesi en önemli köklü değişim-

ler ve yeniliklerin eğitim alanında olmasıdır. Çünkü Atatürk milletine 

ve ülkesine faydalı, çalışkan bireylerin yetişmesine çok önem göster-

miştir (Arıburnu, 1976). Atatürk’ün eğitim alanındaki asıl hedefi ço-

cukları ve gençleri çağdaş bir şekilde yetişmelerini sağlayarak Yeni ku-

rulan Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını ve devamlılığını sağla-

maktır. Bu amacını “Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı yüksek 

bir toplum halinde yaşatır, ya da bir milleti esaret ve sefalete sevk eder” 

(Naci,1984) ifadesinde görülmektedir.  

Atatürk’ün çok değer verdiği çocukluk ve gençlik dönemi toplu-

mun ve ülkenin geleceği açısından önem taşımakla birlikte bireysel ge-

lişim açısında da önemli bir dönemdir. Özellikle ergenlik döneminde 

bireylerin fiziksel, davranışsal, sosyal, bilişsel alandaki gelişimlerinde 

önemli değişimler olmaktadır. Erikson’a göre ergenlik döneminin en 

önemli kazanımı kimlik gelişimidir (Erikson,1968). Kimlik kısaca kişi-

nin “ben kimim?” sorusuna verdiği cevap olarak söylenebilir 

(Atak,2011). Kimlik belirli bir süreç içerisinde şekillenmekte ve şekil-

lenmeye kimliğin biçimlenmesi olarak adlandırılmaktadır. Kendi ya-

şam döngüsü ve toplumsal yaşam döngüsü birbirini etkileyerek, içinde 

bulunulan toplumsal koşullar ve olanaklar çocuğun kimliğini şekillen-
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dirir (Miller,1993). İçinde yaşanılan toplumsal çevrenin kültürü, ço-

cuğun psikososyal gelişimini yaşa uygun şekilde yönlendirir, artırır ve 

bir kültür içerisinde değişimin zamanı konusunda görelilik gösterir 

(Erikson,1963; Erikson,1968). Bu bağlamda kimlik keşfi süreci, ken-

dini ve toplumu kabul etmeyi içermektedir.  

Özellikle ergenlik döneminde bireyin rol model olarak belirlediği 

kişi ya da kişiler kimlik gelişiminde etkili olmaktadır. Sosyal öğrenme 

kuramına göre, birey bir davranışı öğrenirken, toplumun diğer birey-

lerinin önemli olduğunu, bir rol model durumundan söz etmektedir 

(Bandura, 1969). Birey rol model aldığı kişinin davranışlarını ve so-

nuçlarını gözlemleyerek kendi davranışını şekillendirir. Aynı zamanda 

bireyin bir davranışı yapması konusunda toplum tarafından kendisine 

motivasyon ile desteklendiğinde bu davranışın yapılma olasılığı da art-

maktadır, yani bir davranışın oluşumunda içinde bulunulan toplu-

mun etkileri önemli olmaktadır (Bandura, 1969; Bandura,1986).  

Atatürk’ün liderlik özelliğini temel alan bu çalışmada, çalışma 

grubu olarak çocukluk dönemi ve gençlik dönemi temel alınmıştır. 

Özellikle Atatürk’ün değerli gördüğü bu toplum grubunun kimlik ge-

lişimi oluşturduğu ve rol modellerinden çok etkilendiği göz önüne 

alındığında bu çalışma önemli görülmektedir. Çocukların ve gençlerin 

Atatürk’ün liderlik özelliğiyle ilgili görüşlerinin bilinmesi, Atatürk’ü 

rol model olarak sunabilmede başlangıç noktası olması sebebiyle 

önemli kabul edilmektedir. Gençlerin Atatürk’ü rol model alabilme-

leri konusunda planlanacak eğitim programlarına kaynak oluşturabi-

lir. Bu araştırmada, çocuklarımızın pragmatik davranmadan sahip ol-

dukları düşünceler duygular doğrultusunda nasıl gördüklerini anla-

maya çalıştık. Tüm bu gerekliliklerden yola çıkıldığında bu çalışmanın 

amacı “ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Atatürk’ün liderlik özelli-

ğine yönelik metaforları nelerdir?” sorusuna cevap aramaktır. Buna 

bağlı olarak hazırlanan alt problemlere ise aşağıda yer verilmiştir:  

1) İlkokul üçüncü, dördüncü sınıf öğrencileri ve ortaokul yedinci 

ve sekizinci sınıf öğrencilerinin Atatürk’ün liderlik özelliğine yönelik 

oluşturdukları metaforda kullandıkları kavramlar ve sayısı nedir?  
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2) İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin Atatürk’ün liderlik özelli-

ğine yönelik oluşturdukları metaforlar hangi kategoriler altında top-

lanabilir?  

3) İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Atatürk’ün liderlik özel-

liğine yönelik oluşturdukları metaforlar hangi kategoriler altında top-

lanabilir? 

4) Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin Atatürk’ün liderlik özelli-

ğine yönelik oluşturdukları metaforlar hangi kategoriler altında top-

lanabilir? 

5) Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin Atatürk’ün liderlik özel-

liğine yönelik oluşturdukları metaforlar hangi kategoriler altında top-

lanabilir? 

YÖNTEM 

Bu araştırma, İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin Atatürk’ün lider-

lik ilişkin algıların metaforlar aracılığıyla incelenmesi amacıyla gerçek-

leştirilen tarama modelinde, nitel araştırma yöntemi kullanılarak ger-

çekleştirilmiştir. 

Araştırma Grubu 

Araştırma, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Samsun Atakum 

Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner Ortaokulunda öğrenim gören toplam 136 

öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubundaki görüşme formu 

geçerli sayılan öğrencilere ait betimsel veriler Tablo 1’de gösterilmiş-

tir. 

Tablo 1: Katılımcılara ait betimsel veriler 

Özellikler f % 

Cinsiyet 

Kız 71 53 

Erkek 63 47 

Sınıf Özellikler 

3. Sınıf 34 24 

4. Sınıf 31 23.3 

7. Sınıf 39 29.4 

8. Sınıf 31 23.3 
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Toplam  135 100 

Verilerin Toplanması  

Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “gö-

rüşme formu” kullanılmıştır. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin Ata-

türk’ün liderlik özelliğine ilişkin düşüncelerini ortaya çıkarmak için 

açık uçlu bir görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunda “Ata-

türk’ün liderlik özelliği ……. gibidir; çünkü…….” cümlesini tamamla-

maları istenmiştir. Uygulama sınıflara gidilerek gönüllü öğrencilere 

uygulama hakkında bilgi verilmiş ve öğrencilerden tek bir metafor 

üzerine yoğunlaşarak kendilerine ait düşüncelerini yazmaları isten-

miştir. Öğrencilerden elde edilen görüşme formları araştırmanın veri 

kaynağı olarak kullanılmıştır.  

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile 

çözümlenmiştir. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ortaya koydukları 

metaforların geçerli olanları belirlenmiş daha sonra metaforlar alfabe-

tik sıraya göre dizilmiş ve tekrar eden frekanslar belirlenmiştir. Öğ-

rencilerin çünkü kısmında verdikleri yorumlara göre kategoriler be-

lirlenmiş ve belirlenen kategoriler üzerinden analizler gerçekleştiril-

miştir (Saban,2008; Öksüz ve Kansu,2014). Araştırmanın güvenirliği 

Miles ve Huberman’ın (1994) formülü (Güvenirlik = görüş birliği / 

görüş birliği + görüş ayrılığı X 100) kullanılarak hesaplanmıştır. Araş-

tırmacının ve uzmanın verileri üzerinde yapılan çalışmada elde edilen 

uyum %90 ve üzeri olduğu güvenilirlik sağlanmış olmaktadır. Bu araş-

tırmaya özgü olarak gerçekleştirilen güvenirlik çalışmasında %96 ora-

nında bir uzlaşma (güvenirlik) sağlanmıştır. Güvenirlik çalışması kap-

samında görüşüne başvurulan uzman sadece iki metaforu araştırma-

cınınkinden farklı bir kategoriyle ilişkilendirmiştir. Bu durumda, Gü-

venirlik=130/130+5X100=%96 olarak hesaplanmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmaya dahil edilen ilkokul ve ortaokul öğrenci-

lerinin Atatürk’ün liderlik özelliğine ilişkin ürettikleri tüm metaforlar 
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sunulmuştur. Daha sonra öğrencilerin ürettikleri metaforlardan kate-

goriler oluşturularak sınıf düzeyine göre analiz edilmiştir. Kategori-

lere öğrencilerin ifadelerinden örnek alıntılar yapılarak değerlendir-

melerde bulunulmuştur. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinden elde 

edilen metaforların tamamı sınıf düzeyine göre Tablo 2’de sunulmuş-

tur. 

Tablo 2: Öğrencilerin Sınıf Düzeyine Göre Atatürk’ün Liderlik 

Özelliğine İlişkin Oluşturdukları Metafor Listesi 

 3. Sınıf 4. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 

No Metafor f % Metafor f % Metafor f % Metafor f % 

1 İyi Kalpli 5 14.7 İleri gö-

rüşlü 

4 12.9 Güneş 3 7.7 Kahra-

man 

3 9.7 

2 En güzel Lider (2), 

En iyi lider (1), Çok 

Güzel lider (1), 

Dünya Lideri (2) 

6 17.6 Anne-baba 2 6.45 Kitap 3 7.7 Öğret-

men 

3 9.7 

3 Çok iyi (3), İyi Birisi 

(1) 

4 11.8 Babam 2 6.45 Babam 3 7.7 Baba 2 6.5 

4 Vatansever 4 11.8 Yurtseven  1 3.03 Aile 2 5.1 Kurta-

rıcı 

2 6.5 

5 Önemli 2 5.9 Önemli 1 3.23 Önemli 2 5.1 Arkadaş 2 6.5 

6 Atatürk (1), Atam 

(1) 

2 5.9 Atatürk 1 3.23 Abim 1 2.6 Zeki 2 6.5 

7 Mutluluk 2 5.9 Güven 1 3.23 Mükem-

mel 

1 2.6 Komu-

tan 

2 6.5 

8 Açık sözlü 1 2.9 Koruyucu 1 3.23 Vatan 1 2.6 İyi 

kalpli  

1 3.23 

9 Ön görüşlü 1 2.9 Koruyucu 

şövalye 

1 3.23 Yenilikçi 1 2.6 Vatan-

sever 

1 3.23 

10 Çok sevecen 1 2.9 Kahraman 1 3.23 Kahra-

man 

2 5.1 Güneş 1 3.23 

11 Sevgi böceği 1 2.9 Kurtarıcı 1 3.23 Işık 1 2.6 Zaman 1 3.23 

12 Ailemizden biri 1 2.9 Güler 

yüzlü biri 

1 3.23 Süpermen 1 2.6 Vakıf 1 3.23 

13 Evim 1 2.9 Özgürlük 1 3.23 Evin di-

reği 

1 2.6 Aile 1 3.23 

14 Çok anlayışlı 1 2.9 Çok iyi biri 

(1), çok iyi 

(1) 

2 6.45 Çok iyi 1 2.6 Yol 1 3.23 

15 Yardımsever 1 2.9 Cesur 1 3.23 Cesaretli 1 2.6 Rehbe-

rim 

1 3.23 
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16 Çocuk sever 1 2.9 Saygılı 1 3.23 İleri gö-

rüşlü 

1 2.6 Başarılı 1 3.23 

17    Sınavda 1 3.23 Geleceğe 

bakış 

1 2.6 Türk 

Milleti-

nin başı 

1 3.23 

18    Çalışkan 1 3.23 Çalışkan 1 2.6 Çalış-

kan 

1 3.23 

19    Her şey 1 3.23 Cumhuri-

yet 

1 2.6 Yeni-

likçi 

1 3.23 

20    Adam 1 3.23 Ay yıldız 1 2.6 Demir 1 3.23 

21    Zeki 1 3.23 Zeki 2 5.1 Kurtu-

luş yolu 

1 3.23 

22    Aslan 1 3.23 Bilimsel 1 2.6 çok iyi 

biri 

1 3.23 

23    Lider 1 3.23 Son söz 1 2.6    

24    Mucize 1 3.23 Mucize 1 2.6    

25    Yurt 1 3.23 Vazgeçil-

mez 

1 2.6    

26       Şarkı söy-

lemek 

1 2.6    

27       Kitap 

okumak 

1 2.6    

28       Sınıf baş-

kanı 

1 2.6    

29       Satranç 

oyunun-

daki at 

1 2.6    

Tablo 2 incelendiğinde Atatürk’ün liderlik özelliğine ilişkin 

üçüncü sınıf öğrencilerinin 16 metafor, dördüncü sınıf öğrencilerinin 

25 metafor, yedinci sınıf öğrencilerinin 29 metafor ve sekizinci sınıf 

öğrencilerinin 21 metafor ürettikleri görülmektedir. Sınıf düzeyine en 

çok tekrar eden metaforlar üçüncü sınıf öğrencilerinde “iyi kalpli 

(f:5,%14.7), lider (f:6, %17.6)”, dördüncü sınıf öğrencilerinde “ileri gö-

rüşlü (f:4, %12.9), anne-baba, babam (f:2,%6.45)”, yedinci sınıf öğren-

cilerinde “güneş, kitap, babam (f:3, %7.7), aile, önemli (f:2, %5.1)”, se-

kizinci sınıf öğrencilerinde “kahraman, öğretmen(f:3,%9.7), baba, 

kurtarıcı, arkadaş, zeki, komutan (f:2,%6.5)” olduğu görülmektedir. 

Sınıf düzeyine göre en çok tekrar eden metaforlarda farklılık olduğu 

görülmekle birlikte “kahraman, lider, baba, çalışkan, iyi kalpli, zeki, 



2694 YÜCEL ÖKSÜZ – MEHTAP KARALAR  

 

vatansever” metaforlarının tüm sınıf düzeylerinde ortak olduğu gö-

rülmektedir. 

Tablo 3: Üçüncü sınıf öğrencilerinin Atatürk’ün liderlik özelliğine 

ilişkin Geliştirilen Metaforların Kategorilere Göre Dağılımları  

Kategori Tema Metafor f % 

 

Atatürk’ün kişisel 

özelliklerine yönelik 

metaforlar 

Yardımse-

ver- iyilik-

sever 

Dünya Lideri (2), En Güzel 

Lider (1), Çok İyidir (1), Yar-

dımsever (1), Mutluluk Ve Se-

vinç (1), İyi Kalpli (1) 

7 %22.6 

Dürüst- 

düzenli- 

çalışkan 

Açık Sözlü (1), Atatürk (1), 

Çok İyidir (1) 

3 %9.7 

Sevgi dolu 

Önemli (1), Atam (1), Çocuk 

Sever (1), Çok Anlayışlı (1), 

Çok Sevecen Biri (1), Sevgi 

Böceği (1) 

6 %19.4 

Vatanse-

ver 

Çok İyi (1), İyi Kalpli Birisi 

(1), Vatansever (1) 

3 %9.7 

Toplam 18 19 %61.2 

Atatürk’ün geleceği 

etkileyen davranışla-

rına yönelik meta-

forlar 

Kahra-

man 

Vatansever (2), İyi Kalpli Bir 

İnsan (2), Evim (1), Ailemiz-

den Birisi (1) 

6 %19.1 

İleri gö-

rüşlü 

Benim İçin Çok Önemli (1), 

Ön Görüşlü (1), Güzel Bir Li-

der (1) 

3 %9.7 

Toplam 7 8 %25.8 

 Atatürk’ e yönelik 

kişisel duygu ve dü-

şüncelere yönelik 

metaforlar 

Sevgi Mutluluk (1), İyi kalpli (1) 2 %6.5 

Ölümsüz-

lük 

Vatansever (1), en iyi lider (1) 2 %6.5 

Toplam 4 4 %13 

Tablo 3 incelendiğinde 32 ilkokul üçüncü sınıf öğrencinin 19’u 

(%61,2) Atatürk’ün kişisel özelliklerine yönelik, 8’i (%25,8) Atatürk’ün 
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geleceği etkileyen davranışlarına yönelik ve 4’ü (%13) Atatürk’e dair 

kişisel duygu ve düşüncelerine yönelik metafor oluşturmuştur.  

Atatürk’ün kişisel özelliklerine yönelik oluşturulan metafor grubu 

kendi içerisinde dört tema oluşturmaktadır. Oluşan temalar arasında 

yardımsever- iyiliksever temasında 7 (%22,6) öğrenci bulunmaktadır. 

Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk yardımsever gibidir. 

Çünkü herkese yardım ederdi( 3 sınıf, K)”,“Bir lider olarak Atatürk çok iyi 

gibidir. Çünkü herkese yardım ederdi.(3, E)” verilebilir. Dürüst düzeli ve 

çalışkan temasında toplam 3 (%9,7) öğrenci 3 metafor oluşturmuştur. 

Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk açık sözlü gibidir. Çünkü 

doğruyu söylemekten hiç çekinmezdi (3, E)” gösterilebilir. Sevgi dolu tema-

sında toplam 6 (%19,4) öğrenci 6 metafor oluşturmuştur. Bu temaya 

örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk çok sevecen biri gibidir. Çünkü çocuk-

ları çok seviyor. (3, K)” gösterilebilir. Vatansever temasında toplamda 3 

(%9,7) öğrenci 3 metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir 

lider olarak Atatürk iyi kalpli birisi gibidir. Çünkü vatanını severdi.(3,E)” 

gösterilebilir.  

Atatürk’ün geleceği etkileyen davranışlarına yönelik olarak oluş-

turulan metaforlar kahramanlık ve ileri görüşlü olarak 2 temaya ayrıl-

maktadır. Kahraman temasında toplam 6 (%19,1) öğrenci 6 metafor 

oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk vatan-

sever gibidir. Çünkü lider gibi davranıyor bizim için savaştı.(3,E)”, “Bir lider 

olarak Atatürk iyi kalpli bir insan gibidir. Çünkü vatanımızı kurtardı. (3,K)” 

gösterilebilir. İleri görüşlü temasında toplam 3 (%9,7) öğrenci 3 meta-

for oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk ön-

görülü gibidir. Çünkü mesela bir fikir yapıp ileride ne olacağını bize bildiri-

yor.(3,E)” gösterilebilir.  

Atatürk’e dair kişisel duygu ve düşüncelere yönelik metaforlar 

sevgi ve ölümsüzlük temasında toplanamıştır. Sevgi temasında toplam 

2 (%6.5) öğrenci iki metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak 

“Bir lider olarak Atatürk mutluluk gibidir. Çünkü onun adını duyunca mutlu 

oluyorum.(3,K)”gösterilebilir. Ölümsüzlük temasında toplam 2 (%6.5) 

öğrenci iki metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider 
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olarak Atatürk vatansever gibidir. Çünkü Atatürk liderken çok iyi bir liderdi. 

Çok sevilirdi. Atatürk öldü ama kalbimizde yaşıyor.(3,K)”gösterilebilir. 

Tablo 4: Dördüncü sınıf öğrencilerinin Atatürk’ün liderlik 

özelliğine ilişkin Geliştirilen Metaforların Kategorilere Göre 

Dağılımları  

Kategori Tema Metafor f % 

Atatürk’ün kişi-

sel özelliklerine 

yönelik metafor-

lar 

İleri Görüşlü 

İleri görüşlü (2), Say-

gılı (1), lider (1), Sı-

navda (1) 

5 %16.6 

Mücadeleci-

azimli 

Koruyucu Şövalye (1), 

cesur (1), Adam (1) 

3 %10 

Sevgi dolu 

Ana-baba (1), güler 

yüzlü (1) 

2 %6.6 

Çalışkan-be-

cerikli 

Çalışkan (1), her şey 

(1), zeki (1) 

3 %10 

Güvenilir Güven dolu (1) 1 %3.3 

Toplam 12 14 %46.7 

Atatürk’ün gele-

ceği etkileyen 

davranışlarına 

yönelik metafor-

lar 

Kahraman 

Koruyucu biri (1), çok 

iyi biri (1), kurtarıcı 

(1), çok önemli biri (1) 

4 %13.3 

Yenilikçi- 

İleri Görüşlü 

Anne baba (1), İleri gö-

rüşlü (2) 

3 %10 

Toplam 6 7 %23.3 

Atatürk’ e dair 

kişisel duygu ve 

düşüncelere yö-

nelik metaforlar 

Minnettarlık 

Kahraman (1), yur-

dunu seven biri (1), öz-

gürlük (1), babam (1), 

mucize (1), babamız 

(1), çok iyi (1) 

7 %23.3 

Taktir Yurt (1), aslan (1) 2 %6.6 

Toplam 9 9 %30 

Tablo 4 incelendiğinde 30 ilkokul dördüncü sınıf öğrencinin 14’ü 

(%46.7) Atatürk’ün kişisel özelliklerine yönelik, 7’si (%23.3) Ata-

türk’ün geleceği etkileyen davranışlarına yönelik, 9’u (%30) Atatürk’e 

dair kişisel duygu ve düşüncelerine yönelik metafor oluşturmuştur.  



 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 

ATATÜRK’ÜN LİDERLİK ÖZELLİĞİNE İLİŞKİN 

METAFORLARININ İNCELENMESİ 

2697 

 

Atatürk’ün kişisel özelliklerine yönelik oluşturulan metafor grubu 

kendi içerisinde beş tema oluşturmaktadır. Oluşan temalar arasında 

ileri görüşlü temasında 5 (%16.6) öğrenci bulunmaktadır. Bu temaya 

örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk ileri görüşlü gibidir. Çünkü her şeyin 

ne olacağını düşünerek anlıyor.(4, K)”. Mücadeleci ve azimli temasında 

toplam 3 (%10) öğrenci 3 metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek 

olarak “Bir lider olarak Atatürk cesur gibidir. Çünkü hiçbir savaşta pes etme-

miştir (4, E)” gösterilebilir. Sevgi dolu temasında toplam 2 (%6.6) öğ-

renci 2 metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider ola-

rak Atatürk güler yüzlü gibidir. Çünkü kalbi tertemiz.(4, K)” gösterilebilir. 

Çalışkan ve becerikli temasında toplamda 3 (%10) öğrenci 3 metafor 

oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk zeki 

gibidir. Çünkü çok çalışır.(4,E)”, “Bir lider olarak Atatürk her şey gibidir. 

Çünkü elinden her iş gelir.(4,E)” gösterilebilir. Güvenilir temasında 

1(%3.3) öğrenci bir metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak 

“Bir lider olarak Atatürk güven dolu gibidir. Çünkü güven verir.(4,K)” gös-

terilebilir.  

Atatürk’ün geleceği etkileyen davranışlarına yönelik olarak oluş-

turulan metaforlar kahramanlık ve yenilikçi-ileri görüşlü olarak iki te-

maya ayrılmaktadır. Kahraman temasında toplam 4 (%13.3) öğrenci 4 

metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak Ata-

türk kurtarıcı gibidir. Çünkü bizi kurtardı bizi düşmanlardan korudu.(4,K)” 

gösterilebilir. Yenilikçi ve ileri görüşlü temasında toplam 3 (%10) öğ-

renci 3 metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider ola-

rak Atatürk ileri görüşlü gibidir. Çünkü daha hiç arabanın olmadığı zaman-

larda yani az arabanın olduğu zamanlar dört şeritli yollar yapmış. (4,E)” gös-

terilebilir.  

Atatürk’e dair kişisel duygu ve düşüncelere yönelik metaforlar 

minnettarlık ve takdir olarak iki temaya ayrılmaktadır. Minnettarlık 

temasında toplam 7 (%23.3) öğrenci yedi metafor oluşturmuştur. Bu 

temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk kahraman gibidir. Çünkü 

Atatürk olmasaydı şu an yaşamazdık.(4,K)”gösterilebilir. Takdir tema-

sında toplam 2 (%6.6) öğrenci iki metafor oluşturmuştur. Bu temaya 
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örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk aslan gibidir. Çünkü çökecek olan 

Türkiye’yi kurtarmıştır ve bence dünyanın en cesur adamıdır.(4,K)”gösterile-

bilir. 

Tablo 5: Yedinci sınıf öğrencilerinin Atatürk’ün liderlik özelliğine 

ilişkin Geliştirilen Metaforların Kategorilere Göre Dağılımları  

Kategori Tema Metafor f % 

Atatürk’ün kişi-

sel özelliklerine 

yönelik meta-

forlar 

İleri Görüşlü 

Geleceğe bakış (1), sat-

ranç oyunundaki At (1) 

2 5.1 

Lider 

Kitap (1), Sınıf başkanı 

(1), Abim (1), Zeki (1), li-

der (1) 

5 12.8 

Özgür Mükemmel (1) 1 2.5 

Ciddi Aile (1), bilimsel (1) 2 5.1 

Yenilikçi Yenilikçi (1) 1 2.5 

Vatansever Ailem (1) 1 2.5 

Toplam 12 12 30.8 

Atatürk’ün ge-

leceği etkileyen 

davranışlarına 

yönelik meta-

forlar 

Kahraman 

İleri görüşlü (1), babam 

(2), çok önemli (1), kah-

raman (2), süperman (1), 

cesaretli (1), zeki bir in-

san (1), evin direği (1), 

güneş (1) 

11 28.2 

Girişimci 

 

Sonsöz (1), vatan (1) 

Mucize (1), güneş (1), ça-

lışkan biri (1) 

5 12.8 

Toplam 14 16 41 

Atatürk’ e dair 

kişisel duygu ve 

düşüncelere yö-

nelik metaforlar 

Minnettarlık 

Güneş (1), babam (1), ışık 

(1), benim için çok 

önemli (1), vazgeçilmez 

(1) 

5 12.8 

Model Alma 

Çalışkan (1), çok iyi (1), 

ay yıldız (1), kitap (1), 

fazla kitap okumak (1) 

5 12.8 

Sevgi Şarkı söylemek (1) 1 2.5 

Toplam 11 11 28.2 
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Tablo 5 incelendiğinde 39 ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin 

12’si (%30.8) Atatürk’ün kişisel özelliklerine yönelik, 16’sı (%41) Ata-

türk’ün geleceği etkileyen davranışlarına yönelik, 11’i (%28.2) Ata-

türk’e dair kişisel duygu ve düşüncelerine yönelik metafor oluştur-

muştur.  

Atatürk’ün kişisel özelliklerine yönelik oluşturulan metafor grubu 

kendi içerisinde altı tema oluşturmaktadır. İleri görüşlü temasında 2 

(%5.1) öğrenci 2 metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir 

lider olarak Atatürk geleceğe bakış gibidir. Çünkü çok fazla düşmanların ham-

lelerini düşünerek kendi hamlesini en son iyi yapar.(7, E)”. Lider temasında 

toplam 5 (%12.8) öğrenci 5 metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek 

olarak “Bir lider olarak Atatürk sınıf başkanı gibidir. Çünkü onda liderlik 

ruhu vardır ve insanlar tarafından sevilir (7, K)” gösterilebilir. Özgür te-

masında toplam 1 (%2.5) öğrenci 1 metafor oluşturmuştur. Bu temaya 

örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk mükemmel gibidir. Çünkü Atatürk 

özgür ve hür duran biridir.(7, K)” gösterilebilir. Ciddi temasında top-

lamda 2 (%5.1) öğrenci 2 metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek 

olarak “Bir lider olarak Atatürk aile gibidir. Çünkü her sorunumuzu önem-

ser.(7,E)”gösterilebilir. Yenilikçi temasında 1(%2.5) öğrenci bir meta-

for oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk ye-

nilikçi gibidir. Çünkü yeni fikirlere önem verir.(7,K)” gösterilebilir. Vatan-

sever temasında 1 (%2.5) öğrenci bir metafor oluşturmuştur. Bu me-

tafora örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk ailem gibidir. Çünkü vatanını 

seven kimseyi ayırmayan ve bizler için her şeyi yapan biridir.(7,E)” gösterile-

bilir.  

Atatürk’ün geleceği etkileyen davranışlarına yönelik olarak oluş-

turulan metaforlar kahramanlık ve girişim olarak iki temaya ayrılmak-

tadır. Kahraman temasında toplam 11 (%28.2) öğrenci 49 metafor 

oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk cesaretli 

gibidir. Çünkü savaşlarda kaçmamış vatan sevdasıyla ve kendi cesareti ile sa-

vaşmış.(7,K)” gösterilebilir. Girişimci temasında toplam 5 (%12.8) öğ-
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renci 5 metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider ola-

rak Atatürk vatan gibidir. Çünkü bizi kalkındıran kişi odur. (7,E)” gösteri-

lebilir.  

Atatürk’e dair kişisel duygu ve düşüncelere yönelik metaforlar 

minnettarlık ve model alma olarak iki temaya ayrılmaktadır. Minnet-

tarlık temasında toplam 5 (%12.8) öğrenci beşi metafor oluşturmuştur. 

Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk babam gibidir. Çünkü 

bizi kurtardı Atatürk olmasaydı köleydik.(7,K)”gösterilebilir. Model alma 

temasında toplam 5 (%12.8) öğrenci beş metafor oluşturmuştur. Bu 

temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk çalışkan gibidir. Çünkü Ata-

türk zeki ve çalışkandır ve bende bir lider olrak Atatürk’ün bu özelliğini örnek 

alıyorum.(7,E)”gösterilebilir. Sevgi temasında 1 (%2.5) öğrenci metafor 

üretmiştir. Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk şarkı söyle-

mek gibidir. Çünkü şarkı söylemeyi seviyorum.(7,K)”gösterilebilir. 

Tablo 6: Sekizinci sınıf öğrencilerinin Atatürk’ün liderlik 

özelliğine ilişkin Geliştirilen Metaforların Kategorilere Göre 

Dağılımları  

Kategori Tema Metafor f % 

Atatürk’ün ki-

şisel özellikle-

rine yönelik 

metaforlar 

İleri Görüşlü 

Başarılı zeki ve yetenekli 

(1), iyi bir komutan (1) 

2 6.6 

Yardımsever 

Arkadaş (2), vakıf (1), ailem 

(1), baba (1) 

5 16.6 

Yaratıcı 

Kurtuluş yolu (1), yenilikçi 

(1) 

2 6.6 

Eğitimli Zeki (1) 1 3.3 

Özgüvenli Demir (1), Kahraman (1) 2 6.6 

Toplam 11 12 40 

Atatürk’ün ge-

leceği etkile-

yen davranış-

larına yönelik 

metaforlar 

Kahraman 

Kurtarıcı (2), kahramanı-

mız (1), vatansever biri (1) 

4 13.3 

Lider 

 

Çok iyi (1), Türk milletinin 

başı (1), Baba (1), Öğret-

men (1) 

4 13.3 

Toplam 7 8 26.7 
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Atatürk’ e dair 

kişisel duygu 

ve düşüncelere 

yönelik meta-

forlar 

Takdir 

En iyi kalpli ve sevecen (1), 

kahraman (1), baba evim 

komutan (1), başarılı biri 

(1), çalışkan ileri görüşlü 

(1) 

5 16.6 

Model Alma 

Öğretmen (1), rehberim 

(1), Türk Milletinin Öğret-

meni (1), yol (1) 

4 13.3 

Sevgi Güneş (1) 1 3.3 

Toplam 10 10 33.3 

Tablo 6 incelendiğinde 30 ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin 

12’si (%40) Atatürk’ün kişisel özelliklerine yönelik, 8’i (%26.7) Ata-

türk’ün geleceği etkileyen davranışlarına yönelik, 10’u (%33.3) Ata-

türk’e dair kişisel duygu ve düşüncelerine yönelik metafor oluştur-

muştur.  

Atatürk’ün kişisel özelliklerine yönelik oluşturulan metafor grubu 

kendi içerisinde beş tema oluşturmaktadır. İleri görüşlü temasında 2 

(%6.6) öğrenci 2 metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir 

lider olarak Atatürk iyi bir komutan gibidir. Çünkü ileri görüşlüdür.(8, K)”. 

Yardımsever temasında toplam 5 (%16.6) öğrenci 4 metafor oluştur-

muştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk vakıf gibidir. 

Çünkü yoksula kucak açar. (8, E)” gösterilebilir. Yaratıcı temasında top-

lam 2 (%6.6) öğrenci 2 metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek ola-

rak “Bir lider olarak Atatürk yenilikçi gibidir. Çünkü başkalarına özenmeden 

sadece kendi fikriyle yeni şeyler çıkarmayı onu uygulamayı seven birisiymiş.(8, 

E)” gösterilebilir. Eğitimli temasında toplamda 1 (%3.3) öğrenci 1 me-

tafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk 

zeki gibidir. Çünkü çok iyi bir eğitim almış.(8,K)”gösterilebilir. Özgüvenli 

temasında 2(%6.6) öğrenci bir metafor oluşturmuştur. Bu temaya ör-

nek olarak “Bir lider olarak Atatürk kahraman gibidir. Çünkü kendisinin 

özgüveni yüksek olduğu ve başarılı olup her şeyini planlı yaptığı için.(8,K)” 

gösterilebilir.  
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Atatürk’ün geleceği etkileyen davranışlarına yönelik olarak oluş-

turulan metaforlar kahramanlık ve lider olarak iki temaya ayrılmakta-

dır. Kahraman temasında toplam 4 (%13.3) öğrenci 3 metafor oluş-

turmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk kurtarıcı 

gibidir. Çünkü ülkemizi kurtarmıştır.(8,E)” gösterilebilir. Lider temasında 

toplam 4 (%13.8) öğrenci 4 metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek 

olarak “Bir lider olarak Atatürk Türk Milletinin Başı gibidir. Çünkü verdiği 

kararlar doğrultusunda ülkenin içinde bulunduğu imkân ve sıkıntıları düşün-

meden millete doğru yolu buldurtmuştur. (8,E)” gösterilebilir.  

Atatürk’e dair kişisel duygu ve düşüncelere yönelik metaforlar 

takdir, model alma ve sevgi olarak üç temaya ayrılmaktadır. Takdir 

temasında toplam 5 (%16.6) öğrenci beş metafor oluşturmuştur. Bu 

temaya örnek olarak “Bir lider olarak Atatürk başarılı gibidir. Çünkü Tür-

kiye’de ve Dünya’da gösterdiği azim ve çalışma hırsı başarısını gös-

terdi.(8,K)”gösterilebilir. Model alma temasında toplam 4 (%13.3) öğ-

renci 4 metafor oluşturmuştur. Bu temaya örnek olarak “Bir lider ola-

rak Atatürk rehberim gibidir. Çünkü zamanında verdiği kararlardan yararla-

narak hareket edebilirim.(8,E)”gösterilebilir. Sevgi temasında 1 (%3.3) 

öğrenci metafor üretmiştir. Bu temaya örnek olarak “Bir lider olarak 

Atatürk güneş gibidir. Çünkü içimizi ısıtır.(8,E)”gösterilebilir. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Atatürk’ün lider-

lik özelliğine ilişkin metaforlarını belirlemek ve metaforların hangi ka-

tegoriler altında toplanabileceğini belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapı-

lan analiz ve değerlendirmeler sonucunda üçüncü sınıf öğrencilerinin 

“iyi kalpli (5), lider (en iyi lider, dünya lideri vb (6))” ; dördüncü sınıf 

öğrencilerinin “ileri görüşlü(3)”; yedinci sınıf öğrencilerinin “güneş, 

kitap, babam(3)” ve sekizinci sınıf öğrencilerinin “kahraman, öğret-

men (3)” metaforlarının en çok tekrar eden metafor oldukları görül-

müştür. Ayrıca belirlenen metaforların çeşitliliği üçüncü sınıf öğrenci-

lerinde sayıca diğer sınıflara göre daha az olduğu bulunmuştur. Bu 
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durum bu yaş dönemi öğrencilerinde bilişsel gelişim basamağında so-

mut işlemler döneminde olmaları nedeniyle olduğu düşünülmekte-

dir. Somut işlemler döneminde öğrenci verilenlerden yola çıkarak çı-

karımda bulunmaktadır. Bu duruma örnek vermek gerekirse Ata-

türk’ün liderlik özelliğini bir şeye benzetmeleri istenen cümlede öğ-

renciler “dünya lideri, en güzel lider, en iyi lider vb” gibi verilenden 

çıkarılan bir durum sergilemiştir. Diğer sınıf düzeylerinde ise bilişsel 

gelişim dönemine göre soyut işlemler basamağında olmaları nedeni 

ile daha çok çeşitli metafor ürettikleri düşünülmektedir.  

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin Atatürk’ün liderlik özelliğine 

yönelik üretilen metaforları üç ana kategori altında toplamış ve her 

kategori kendi içerisinde temalara ayrılmıştır. Birinci kategori olan 

“Atatürk’ün kişisel özelliklerine yönelik metaforlar” bölümünde sınıf-

lar arasında farklılıklar olduğu bulunmuştur. Bu kategoride üçüncü 

sınıf öğrencileri en yüksek yüzdelik değere (%61.2) sahiptir. Daha 

sonra sırasıyla dördüncü sınıf öğrencileri (%46.7), sekizinci sınıf öğ-

rencileri (%40) ve son olarak yedinci sınıf öğrencileri (%30.8) gelmek-

tedir. Bu kategoride alt temalarda ortak ve farklı temaların olduğu 

görülmüştür. İleri görüşlü, yardımsever-iyiliksever ortak kullanılan 

temalardır. Diğer taraftan ortaokul yedinci ve sekizinci sınıf öğrenci-

lerinin özgüvenli, yaratıcı, yenilikçi gibi yorumlamaya dönük kişisel 

özellik temaları kullandığı görülmüştür. İlkokul üçüncü sınıf öğrenci-

lerinin daha olumlu duyguları barındıran kişisel özellikler etrafında 

toplandığı görülmektedir.  

Atatürk’ün geleceği etkileyen davranışlarına yönelik oluşturulan 

metaforlar kategorisinde sınıflar arasında farklılıklar olduğu görül-

mektedir. Bu kategoride yedinci sınıf öğrencileri(%41) en yüksek yüz-

deliğe sahiptir. Daha sonra sırasıyla sekizinci sınıf öğrencileri(%26.7), 

üçüncü sınıf öğrencileri (%25.8) ve son olarak dördüncü sınıf öğren-

cileri(%23.3) gelmektedir. Bu kategoride oluşturulan temada tüm 

gruplarda “kahraman” teması ortak olduğu görülmüştür. İlkokul 

üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf öğrencileri “ileri görüşlü” temasında 
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toplanırken, ortaokul yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin “giri-

şimci ve lider” gibi birbirine benzeyen temada toplandığı görülmekte-

dir.  

Atatürk’ e dair kişisel duygu ve düşüncelere yönelik metaforlar 

kategorisinde sınıflar arasında farklılık olduğu görülmektedir. Bu ka-

tegoride sekizinci sınıf öğrencileri (%33.3) en yüksek yüzdeliğe sahip-

tir. Daha sonra sırasıyla dördüncü sınıf öğrencileri (%30), yedinci sınıf 

öğrencileri (%28.2) ve son olarak üçüncü sınıf öğrencileri (%13) gel-

mektedir. Bu kategoride “sevgi, minnettarlık, takdir ve model alma” 

ortak temalardır. Üçüncü sınıf öğrencilerinin bu kategoride sayıca az 

metafor üretmeleri ve olumlu duygulara odaklandıkları görülmekte-

dir. Ortaokul yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin bu kategoride 

oluşan temalarına bakıldığında ergenlik dönemi özelliği olan “model 

alma”, ve davranışları değerlendirme ürünü olan “takdir ve minnet-

tarlık” temalarının oluştuğu görülmektedir.  

Kategoriler ve temalar arasındaki benzerlikler ve farklılıklardan 

yukarıda söz edilmiştir. Bu farklılıkların oluşmasında öğrencilerin bi-

lişsel, sosyal ve eğitim açısından gelişmeleri ile ilgili olabileceği düşü-

nülmektedir. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin bilişsel düzeyde so-

mut işlemler döneminde ve ortaokul öğrencilerinin ise soyut işlemler 

döneminde bulunmaktadır. Somut işlemler döneminin özelliği olan 

düşünme süreçleri gözlenebilen gerçek olaylara dönüktür (Sene-

moğlu,2004). Verilen metafor ifadelerine bakıldığında ilkokul üçüncü 

ve dördüncü sınıf öğrencilerinin öğrendikleri bilgilere ilişkin ifadeler 

yazdıkları diğer taraftan ortaokul yedinci ve sekizinci sınıf öğrencile-

rinin ise verilen bilgilerden hareketle çıkarılabilecek ya da çıkarım içe-

ren metaforları kullandıkları görülmüştür. Bu durum soyut işlemler 

döneminin özelliği olan çıkarımda bulunma, kişisel fikir oluşturma 

yani yetişkin gibi düşünmeye başladıkları ile ilişkili olduğu düşünül-

mektedir (Senemoğlu,2004). Kullanılan metaforlar ve açıklamalar ile 

ilişkilendirilerek oluşturulan temalarda bilişsel gelişim dönemi ile bağ-

lantılı olduğu görülmektedir.  
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Kategoriler arasındaki farklılıklara bakıldığında ilkokul ve ortao-

kul öğrencilerinin arasında oluşan dikkat çekici farklardan biriside 

“model alma” temasında da olduğu görülmektedir. Özellikle bu du-

rumun ergenlik döneminde kimlik gelişimi ile ilgili olduğu düşünül-

mektedir. Ergenlik dönemi en önemli görevleri arasında olan kimlik 

gelişimi aşamasında ergen kendisine model alacağı bireyleri aramak-

tadır (Erikson,1968; Bandura,1968). Bu dönemde Atatürk’ün davra-

nışlarının ergenler tarafından model alındığı söylenebilir. Diğer taraf-

tan ilkokul öğrencilerinin “sevgi, takdir, minnettarlık ve ölümsüzlük” 

temalarında toplanması onlarında psikososyal gelişim aşamasında ba-

şarıya karşı aşağılık duygusu gelişiminde olmaları nedeni ile başarıyı 

onaylama ve onay alma döneminde olmaları ile ilişkili olabileceği dü-

şünülmektedir.  

Kategorilerde ve temalardaki benzerliklerin ve farklılıkların oluş-

masında bir diğer etkileyen durumun öğrencilerin okulda gördükleri 

müfredatın etkili olduğu görülmektedir. İlkokul üçüncü sınıf öğren-

cilerinin hayat bilgisi dersinde konular daha çok Atatürk’ü tanıtmaya 

ve olumlu duygular geliştirmeye dönük olduğu görülmekle birlikte bu 

gruptaki öğrencilerin metaforlarında ve oluşan temalarında olumlu 

duygulara ve Atatürk’ün kişisel özelliklerine daha çok yığılma olduğu 

görülmektedir (MEB, 2018a). Diğer yandan ilkokul dördüncü sınıf 

öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde Atatürk ile ilgili konuların daha 

çok kurtuluş savaşı dönemi ve vatanın kurtarılmasına odaklanan ko-

nuların olduğu görülmektedir. Bu duruma bağlı olarak dördüncü sı-

nıf öğrencilerinde üçüncü sınıf öğrencilerine göre “minnettarlık ve 

takdir” temalarında daha çok toplanma olduğu görülmektedir. Dör-

düncü sınıftaki bilgi artışı ile birlikte öğrenciler Atatürk’ü takdir ede-

rek, ona borçlu olduklarını hissettikleri düşünülmektedir. Ortaokul 

yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler konusunda Atatürk ile ilgili 

konular ise yine yaptığı savaşlar, başarısı ve vatanın kurtuluşu konu-

sunda odaklandığı görülmektedir. Bu durum ile paralel olarak Ata-

türk’ün geleceği etkileyen davranışlarına yönelik metafor alanında 
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daha çok metafor ürettikleri ve “kahraman ve lider” temasında top-

landığı görülmektedir (MEB,2018b). Diğer taraftan ortaokul sekizinci 

sınıf öğrencilerinde ise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 

Atatürk’ün çocukluğundan başlayan kişiliği, savaşları ve inkılapları da 

içeren geniş bir yelpazede konu hakimiyeti olduğu görülmektedir 

(MEB,2018c). Bu durumun sekizinci sınıf öğrencilerinde kategoriler 

arasında dengeli bir dağılımın çıkmasında etkili olduğu düşünülmek-

tedir. 

Sonuç olarak bu çalışmada ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Ata-

türk’ün liderlik özelliğine yönelik oluşturdukları metaforlarda, meta-

for sayılarında ve metaforların açıklamaları üzerinden oluşturulan ka-

tegoriler ve temalarda farklılıkların olduğu görülmüştür. Bu farklılık-

ların bilişsel, psikososyal gelişimleri ve müfredat konu dağılımları ile 

ilişkili olduğu düşünülmektedir.  

Bu sonuçlardan hareketle araştırmacı ve eğitimcilere şu öneri-

lerde bulunulabilir: 

1. İlköğretim kademesinde Atatürk’ün kişilik özelliklerine yöne-

lik gerçek yaşam hikayelerinden yola çıkılarak anlatılması. 

2. Ortaokul öğrencilerinin Atatürk’ü model alma davranışlarını 

daha çok arttırmak için müfredata kişilik özellikleri ve buna 

bağlı başarılarının daha detaylı aktarılması. 

3. Eğitim sisteminde Atatürk’ün özellikleri ve yaptıklarının yanı 

sıra Atatürk’ün kendisini nasıl geliştirdiği, nasıl amaç belirle-

diği gibi konulara da odaklanılarak öğrencilere bir yol harita-

sının çizilmesi.  
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